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Verjaardagen 
7 maart: Maud Heskens 2 jaar 
8 maart: Daniël Rogowski 2 jaar 
13 maart: Joshua Sebregts 9 jaar 
18 maart: Hiyab Tesfom 5 jaar 
19 maart: Hanna Stachowicz 3 jaar 
19 maart: Myrthe Tolenaars 7 jaar 
22 maart: Bodi van Boxsel 1 jaar 
23 maart: Aimée Verbraak 1 jaar 
23 maart: Jim Dieleman 6 jaar 
27 maart: Keano Geuze 9 jaar 
Van harte gefeliciteerd allemaal!! 
 
Opening dagopvang 
Vanaf 8 februari is de kinderopvang voor 
kinderen van 0 tot 4 jaar weer geopend. 
Fijn om iedereen weer terug te zien! De 
groepen zitten weer vol en de kinderen 
hebben weer veel plezier met elkaar! 
 
Noodopvang BSO 
Afgelopen maandag is tijdens de 
persconferentie door de overheid 
bekend gemaakt dat er nog weinig 
versoepelingen zijn wat betreft de 
corona-maatregelen. De BSO blijft dus 
voorlopig alleen nog open voor de 
noodopvang. Hopelijk horen we snel 
beter nieuws en mogen we weer volledig 
open. 
 
Geboorte 
Juf Sanne (locatie 
Mini Kids) is 
bevallen van een 
prachtige zoon 
genaamd Mick. We wensen 
haar en haar vriend 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 (26 april 
tot en met 7 mei) hebben de kinderen 
van de basisschool weer vakantie. 
Graag willen we voor vrijdag 9 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.  
 
Dit geldt ook voor de BSO. Hopelijk 
mogen we dan weer open zijn voor alle 
kinderen! 
 
Dagen dat Dotjes gesloten is dit 
voorjaar: 
 
Maandag 5 april: Tweede Paasdag 
 
Dinsdag 27 april: Koningsdag 
 
Donderdag en vrijdag 13 en 14 mei: 
Hemelvaartsdag met overbruggingsdag 
 
Maandag 24 mei: 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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Nieuwe aanwinst BSO 
In het BSO-lokaal hebben we de 
keukenhoek compleet vernieuwd. De 
BSO-ers, maar ook de peuters hebben 
hier  intussen al heel wat gekookt en 
taarten gebakken! 
 

 


