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Gelukkig Nieuwjaar! 
 
Wij willen namens alle juffen van Dotjes 
iedereen een liefdevol en gezond 
Nieuwjaar wensen! 
 
 
Openingstijden 
 
Dotjes Multi Kids en Cool Kids aan de 
Langdonk is geopend van 7.00 tot 18.00 
uur. Alleen voor de kinderen waarbij dit 
van te voren aangegeven is, zijn wij 
geopend vanaf 6.30 tot 19.00 uur.  
Dotjes Mini Kids aan de Nispensestraat 
is geopend van 7.30 tot 18.00 uur en 
heeft niet de mogelijkheid van verlengde 
opvang.  
Het kan natuurlijk wel eens voorkomen 
dat u wat later bent door file of iets 
dergelijks. Wij stellen het dan erg op 
prijs dat u ons dan even belt, zodat wij 
weten dat u onderweg bent. 
 
 
Studiedag Kroevendonk 
 
Op woensdag 12 februari heeft 
basisschool de Kroevendonk een 
studiedag. Dotjes is de hele dag open 
voor de BSO. U moet daarvoor wel uw 
kind aanmelden via de ouder-app 
Nanny4all. Heeft u uw kind niet 
aangemeld, dan is er op de dag zelf 
geen plaats!! 
 
 
 
 
 

Afmelden 
 
Het komt regelmatig voor dat kinderen 
niet (op tijd) afgemeld worden door de 
ouders, waardoor we leidsters naar huis 
moeten sturen omdat er te veel leidsters 
op de groep zijn.  
Als u meer dan 48 uur van te voren 
afmeld in de ouderapp Nanny4All, 
worden deze uren in het ruilbudget 
opgenomen en kunnen deze uren in het 
kalenderjaar opgebruikt worden. Bent u 
te laat met afmelden, dan vervallen deze 
uren. 
Ook bij flexibele contracturen dient u 48 
uur van te voren af te melden via de 
ouderapp Nanny4All. Meld u te laat of 
niet af, dan moet u de uren die u had 
aangevraagd toch doorbetalen!! 
Ook bij ziekte moet er afgemeld worden 
via de ouderapp Nanny4All. Hierbij 
gelden dezelfde voorwaarden als 
hierboven vermeld. We begrijpen dat u 
soms pas op de dag zelf beslist of uw 
kind wel of niet ziek genoeg is om naar 
de opvang te gaan, maar wij hebben wel 
een plaats voor uw kind gereserveerd en 
leidsters ingepland. 
 
 
Carnavalsvakantie 
 
In de week van 24 
februari tot en met 1 
maart is het 
Carnavalsvakantie. Zou u vóór 
woensdag 12 februari via de ouder-app 
Nanny4All door willen geven of u 
gebruik wilt maken van de opvang? 
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Verjaardagen 
 
1 januari: Luuk Oostdijck  10 jaar 
2 januari: Max de Rooij  5 jaar 
4 januari: Roos Wezenbeek  4 jaar 
4 januari: Sepp van der Kemp 1 jaar 
5 januari: Ezra van Croonenburg 10 jaar 
5 januari: Nova Buijs  3 jaar 
6 januari: Amy van den Heuvel 8 jaar 
7 januari: Ada Dasguney  2 jaar 
11 januari: Olivia van der Steen  1 jaar 
13 januari: Aiden Luijsterburg 8 jaar 
13 januari: Bram Kers  6 jaar 
14 januari: Milan Gemser  3 jaar 
16 januari: Ridjayhno Sophia 4 jaar 
16 januari: Lana Ibrahim  7 jaar 
17 januari: Fleur Thielen  1 jaar 
18 januari: Fiyameta Tafesse Maza  

7 jaar 
19 januari: Fabian de Bruijn 7 jaar 
20 januari: Lena Cichowicz  9 jaar 
20 januari: Vivienne Dziarkowska 6 jaar 
20 januari: Mees v/d Hoogen 2 jaar 
21 januari: Kiki Kempenaars  3 jaar 
22 januari: Gijs Wezenbeek 2 jaar 
26 januari: Quin Slotboom  4 jaar 
26 januari: Justin van Hove 2 jaar 
 
 
Iedereen van harte gefeliciteerd!!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beterschap 
 
Juf Esmee is maandag 6 januari 
geopereerd aan haar knie. Hierdoor zal 
ze zeker twee maanden niet bij Dotjes 
aan het werk zijn. We wensen haar veel 
beterschap en hopen haar weer snel bij 
Dotjes terug te zien! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Landelijke stakingsdagen 
 
Op 30 en 31 januari zijn er landelijke 
stakingsdagen in het onderwijs. Mocht 
het nodig zijn, dan is de BSO aan de 
Langdonk beide dagen de gehele dag 
geopend. 
 
 
 
 
 
 
 


