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Zomer 
De zomervakantie komt er aan. Even 
een moment om bij te komen van de 
rare tijd die we gehad hebben. Hopelijk 
gaat het weer ook nog 
meewerken(graag wat meer zon en 
minder regen) en is in september 
iedereen weer heerlijk uitgerust. 
Alle leidsters van Dotjes wensen jullie in 
ieder geval een hele fijne zomervakantie 
toe! 
 
Jarigen in de maand juli: 
4 juli: Vive Verbraak 4 jaar 
4 juli: Nola Roelofs 4 jaar 
6 juli: Jaycee-Linn Tielemans 4 jaar 
11 juli: Lars Pasman9 jaar 
13 juli: Ise de Jong 5 jaar 
14 juli: Selma Assadki 5 jaar 
15 juli: Ayisha van Vliet 3 jaar 
15 juli: Noah Schut 8 jaar 
19 juli: Maya Bascau 6 jaar 
20 juli: Damian Gut 2 jaar 
28 juli: Zoë van den Bosch 2 jaar 
 
2 augustus: Noud Monsieurs 2 jaar 
4 augustus: Jayson Luitwieler 11 jaar 
6 augustus: Olivia Krykowska 9 jaar 
8 augustus: Jacob Letki 5 jaar 
12 augustus: Yasmin Bouyaghssayne  

4 jaar 
25 augustus: Anisha Claassen 
27 augustus: Vince de Wit 5 jaar 
30 augustus: Fien de Deugd 1 jaar 
31 augustus: Aiden van Puyenbroeck 3 
jaar 
 
 
Iedereen van harte gefeliciteerd!! 
 

Aanwezigheid Loes en Christel in de 
zomervakantie 
Tijdens de zomervakantie heeft Loes 
geen vakantie, maar werkt regelmatig 
thuis. Loes is het beste via de mail te 
bereiken. Christel heeft de eerste drie 
weken vakantie; dus van 26 juli tot en 
met 15 augustus. 

BSO-activiteitenplanning 
Er is weer een mooie activiteiten-
planning in elkaar gezet voor de BSO. 
De kinderen die in de vakantie komen, 
zullen deze week een boekje meekrijgen 
waarin alles staat vermeld.  
Voor de kinderen die in de vakantie niet 
naar Dotjes komen (of een paar weken 
vrij hebben van Dotjes), hebben we een 
zomer-bucketlist in de bijlage. Hierop 
staan heel veel verschillende activiteiten 
vermeld, mocht je een keer geen 
inspiratie hebben bij het bedenken wat 
te gaan doen. 

Modderdag 
De Modderdag van 29 juni jl. was weer 
een succes! Bij de 2-4-groep werd de 
zandbak omgebouwd tot modderpoel. 
Ook bij de 0-4-groep hebben een aantal 
kinderen binnen mogen uitproberen hoe 
modder aanvoelt. 

 

 

 

 


