
 

Nieuwsbrief  

Kinderdagverblijf Dotjes 

Januari/Februari 2021 

 
 

 
Contactinformatie 

Website: www.dotjes.nl 

e-mail: info@dotjes.nl 

telefoon: 0165-392564 

 

blad 1 van 2 

 

Noodopvang 
Wat missen wij alle kinderen nu we weer 
in de lockdown zitten! Op de groepen is 
het weliswaar drukker dan bij vorige 
lockdown, maar dat betekent niet dat we 
nu volle groepen hebben. 
Gelukkig hebben we dinsdagavond 2 
februari te horen gekregen dat de 
kinderen van de dagopvang (0 tot 4 jaar) 
vanaf maandag 8 februari allemaal weer 
mogen komen! 
Helaas blijft de BSO in ieder geval tot 
aan 1 maart alleen open voor de 
noodopvang. 
 
Ga voor meer informatie over de 
kinderopvang tijdens de lockdown naar: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpe
n/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-
kinderopvang/kinderopvang-
noodopvang  
 
Hartje winter van het IVN 
In de vorige nieuwsbrief stond vermeld 
dat we in de maand januari mee zouden 
doen aan de landelijke campagne Hartje 
Winter. Aangezien er veel 
kinderopvanglocaties in verband met de 
lockdown zijn gesloten of niet volledig 
open zijn, heeft het IVN besloten deze 
campagne uit te stellen naar volgend 
jaar. Ook dan willen we weer hier aan 
mee doen. 
Om ouders/verzorgers van de kinderen 
ook een hart onder de riem te steken, 
heeft IVN Natuureducatie een leuke 
Beleef de Natuur kalender ontwikkeld 
vol met activiteiten voor jong en oud. De 
kalender is bijgesloten in de bijlage van 
deze mail. 

 
Carnaval 
Het weekend van 13/14 februari begint 
Carnaval. We kunnen er dit jaar 
natuurlijk niet zo’n uitgebreid feest van 
maken zoals we dat ieder jaar doen, 
maar thuis iets leuks knutselen met de 
kinderen kan altijd. Daarom in de bijlage 
drie verschillende boekjes met carnavals 
hoeden en maskers om gezellig samen 
met de kinderen thuis te maken. 
 
 
Carnavalsvakantie 
 
In de week van 15 
februari tot en met 21 
februari is het 
Carnavalsvakantie.  
 
Willen de ouders met kinderen op de 
Mini Kids en Multi Kids (0-4 jaar) zo snel 
mogelijk via de Ouder-app Nanny4All 
door willen geven of u gebruik wilt 
maken van de opvang? 
 
Bij de Cool Kids (BSO) willen we graag 
weten of de kinderen, die de afgelopen 
periode gebruik hebben gemaakt van de 
noodopvang, ook vakantieopvang nodig 
hebben. Dat kan via de Ouderapp 
Nanny4All of via de mail: 
christelm@dotjes.nl 
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Verjaardagen 
 
4 januari: Roos Wezenbeek  5 jaar 
4 januari: Sepp van der Kemp 2 jaar 
6 januari: Amy van den Heuvel 9 jaar 
7 januari: Ada Dasguney  3 jaar 
16 januari: Ridjayhno Sophia 5 jaar 
16 januari: Lana Ibrahim  8 jaar 
18 januari: Fiyameta Tafesse Maza  

8 jaar 
19 januari: Fabian de Bruijn 8 jaar 
20 januari: Lena Cichowicz  10 jaar 
20 januari: Vivienne Dziarkowska 7 jaar 
20 januari: Mees v/d Hoogen 3 jaar 
21 januari: Kiki Kempenaars  4 jaar 
22 januari: Gijs Wezenbeek 3 jaar 
26 januari: Quin Slotboom  5 jaar 
26 januari: Justin van Hove 3 jaar 
 
1 februari:  Joep Stoop   12 jaar 
2 februari:  Soukaina Daoudi  7 jaar 
4 februari:  Sem van Sprundel  8 jaar 
6 februari: Nadim Ibrahim  1 jaar 
14 februari: Bram van Ginkel  7 jaar 
14 februari: Hosana Tesfom  7 jaar 
16 februari: Maxim Nagelkerke  2 jaar 
17 februari: Yvi Dieleman   10 jaar 
22 februari: Rafi Huijbregts  8 jaar 
22 februari: Santiago Gomez  9 jaar 
23 februari: Noera Borleh   6 jaar 
23 februari: Witek Adamczak  9 jaar 
26 februari: Connor de Klerk 3 jaar 
27 februari: Szymon Gzesikiewicz 7 jaar 
 
 
Iedereen van harte gefeliciteerd!!  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


