Nieuwsbrief
Kinderdagverblijf Dotjes
Maart 2019

Verjaardagen
4 maart: Noa de Vette 4 jaar
8 maart: Daniël Rogowski 1 jaar
10 maart: Faylinn Leijs 4 jaar
13 maart: Joshua Sebregts 8 jaar
19 maart: Hanna Stachowicz 2 jaar
19 maart: Myrthe Tolenaars 6 jaar
20 maart: Inaya Arramdani 11 jaar
23 maart: Jim Dieleman 5 jaar
25 maart: Jayce van Hest 4 jaar
27 maart: Keano Geuze 8 jaar
Van harte gefeliciteerd allemaal!!
Geboorte
Juf Tamara is bevallen van een
prachtige zoon genaamd Raf. We
wensen haar en haar gezin veel geluk
met de gezinsuitbreiding!

Meivakantie
De Voorjaarsvakantie zit er nog maar
net op en de volgende vakantie komt er
al weer aan. In week 17 en 18 (20 april
tot en met 5 mei) hebben de kinderen
van de basisschool weer vakantie.
Graag willen we voor vrijdag 10 april
weten of uw kind wel of niet komt in de
vakantie. Dit kunt u aangeven in de
weekplanning in de Ouder-app of via de
mail naar christelm@dotjes.nl. Voor de
BSO geldt: niets doorgegeven via de
app of de mail voor 10 april, dan is er
alleen maar plaats als dit nog lukt met
onze planning!

Dagen dat Dotjes gesloten is dit
voorjaar:
Maandag 13 april: Tweede Paasdag
Maandag 27 april: Koningsdag
Maandag en dinsdag 4 en 5 mei:
Bevrijdingsdag met overbruggingsdag

Extra dagen aanvragen
Een extra dag aanvragen kan natuurlijk
altijd. Houd er wel rekening mee dat
aanvragen op tijd gedaan worden. Als u
een aanvraag voor maandag op de
vrijdag, zaterdag of zondag waar deze
maandag op aansluit doet, kan deze niet
meteen goedgekeurd worden.
Als uw aanvraag nog in oranje in de app
staat, dan is het nog niet goedgekeurd
en heeft u ook nog geen plaats. Het
heeft dan ook geen nut om toch naar
Dotjes te komen!!
Contactinformatie
Website: www.dotjes.nl
e-mail: info@dotjes.nl
telefoon: 0165-392564

Donderdag en vrijdag 21 en 22 mei:
Hemelvaartsdag met overbruggingsdag
Maandag 1 juni: Tweede Pinksterdag

Als uw kind normaal gesproken komt
op de feest- of overbruggingsdag dat
we gesloten zijn, dan zullen deze uren
na deze dag automatisch in het
ruilbudget geplaatst worden.
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