
 

Nieuwsbrief  

Kinderdagverblijf Dotjes 

Juni 2020 

 
 

 
Contactinformatie 

Website: www.dotjes.nl 

e-mail: info@dotjes.nl 

telefoon: 0165-392564 

 

blad 1 van 2 

 

Jarigen in de maand juni: 
 
1 juni: Sem Slotboom 7 jaar 
8 juni: Mikail Lachhab 5 jaar 
7 juni: Emma Skulimowska 3 jaar 
10 juni: Djenna Hagens 1 jaar 
10 juni: Sten Hagens 1 jaar 
11 juni: Millica de Belder 7 jaar 
20 juni: Maud Bruijns 8 jaar 
25 juni: Jace van Puyenbroeck 1 jaar 
25 juni: Lisa Pasman 6 jaar 
26 juni: Evy Buijk 3 jaar 
26 juni: Isa van der Veeken 5 jaar 
29 juni: Dion den Boer 10 jaar 
 
Iedereen van harte gefeliciteerd!! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ModderDag 
Op dinsdag 29 juni doen we met de 
locatie Multi Kids aan de Langdonk mee 
aan de Nationale ModderDag: de dag 
waarop kinderen alles ontdekken over 
modder. Bijvoorbeeld hoe je ermee kunt 
spelen en wat de aarde betekent voor 
ons dagelijks leven.  
Tijdens ModderDag ervaren kinderen 
modder met bijna al hun zintuigen: 

voelen, ruiken, horen en zien. Ze gaan 
aan de slag met activiteiten.  
 
Vies worden mag 
We starten met de activiteiten om 10.00 
uur. Rond 11 uur zijn we klaar. Vies 
worden mag! Als kinderen lekker kunnen 
aanmodderen, neemt de kwaliteit van 
hun spel toe.  
Zorg ervoor dat je kind(eren) op 
ModderDag kleding aan heeft die vies 
mag worden en geef ze een extra set 
kleding, zwembroek/badpak en een 
gemerkte handdoek mee. Wij hebben er 
zin in! Jij ook?  
 
Over ModderDag  
ModderDag wordt landelijk 
georganiseerd door IVN Natuureducatie. 
Met ModderDag zet IVN het vrije spel 
met water en zand op de agenda. Buiten 
zijn, vrij spelen en onbevangen de 
natuur ontdekken helpt kinderen in de 
ontwikkeling van hun zintuigen, 
motoriek, sociale vaardigheden en 
creativiteit. Dus: trek de laarzen uit en 
ga lekker met je voeten de modder in! 
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Studiedag Kroevendonk  
Dinsdag 29 juni heeft Basisschool de 
Kroevendonk een extra ingelaste 
studiedag. De kinderen zijn die dag vrij. 
We hebben op deze dag maar plaats 
voor 20 bso-kinderen van de 
Kroevendonk. Op dit moment is de 
groep al vol. 
 
Geef bij goed weer deze dag uw 
kinderen hun badkleding en een 
handdoek mee zodat we waterspelletjes 
kunnen gaan doen! 
 
 
Staking Kinderopvang 
Op dit moment wordt er in het nieuws 
gesproken over eventuele stakingen 
binnen de kinderopvang. De leidsters 
van Dotjes hebben al aangegeven hier 
niets voor te voelen. Wij zijn dus gewoon 
geopend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorstellen lid Oudercommissie 
Dotjes Mini Kids 

Hallo, 

Mijn naam is Judith Ambachtsheer, 
moeder van Kees bij Dotjes MiniKids. 
Sinds april ben ik als aanspreekpunt 
voor de MiniKids in de oudercommissie 
gegaan om op die manier ook een 
spreekbuis te hebben voor jullie. Mocht 
er iets zijn wat je wil laten bespreken, 
laat het me weten dan zal ik het 
voorleggen. Je kunt natuurlijk ook altijd 
iets aan de leidsters doorgeven, dan 
krijg ik het ook te horen.  

Groetjes en tot kijk, 
Judith 
 
 


