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Zomervakantie 
De zomervakantie is weer voorbij. 
Langzaamaan gaan we weer naar de 
herfst toe. Hopelijk hebben jullie 
allemaal een leuke vakantie gehad en 
zijn jullie weer goed uitgerust het nieuwe 
schooljaar begonnen! 
 
Verjaardagen: 
3 september: Junayd Arramdani 8 jaar 
5 september: Finn Schroot 1 jaar 
7 september: Nova Kauffman 6 jaar 
11 september: Airana Vicario 3 jaar 
11 september: Suad Vicario 6 jaar 
12 september: Youp Weeda 2 jaar 
15 september: Dries Bruijns 2 jaar 
19 september: Mark Olsthoorn 9 jaar 
20 september: Fernando Gomez 7 jaar 
24 september: Tess van den Heuvel 7 
jaar 
25 september: Deimantas Baranovas 6 
jaar 
27 september: Olga Krystek 2 jaar 
27 september: Netanyahu Rutamu 8 jaar 
28 september: LovanSabunchi 2 jaar 
29 september: Hania Gzesikiewicz 3 
jaar 
 
Iedereen van harte gefeliciteerd!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dag van de leidster 
Donderdag 16 september was het de 
jaarlijkse dag van de leidster. De 
leidsters zijn weer goed verwend op 
deze dag. Bedankt allemaal!! 
 
Herfstvakantie 
In week 43 (25 t/m 29 oktober) is het 
weer herfstvakantie. Zou u voor 4 
oktober na willen kijken of uw kind goed 
op de planning staat via de ouderapp 
van Nanny4All? 
BSO-kinderen moeten voor deze 
vakantie aangemeld worden. Komt een 
aanmelding na 4 oktober binnen, dan 
kan deze alleen goedgekeurd worden 
als er nog plek is. 

Vragen over de planning 
Heeft u vragen over de planning, zou u 
dan deze via de mail (info@dotjes.nl of 
christelm@dotjes.nl) willen stellen en 
niet via een berichtje in de Ouder App 
Nanny4All? Via de Ouder App kunt u 
met de leidsters communiceren over de 
dagelijkse gang van zaken over uw kind. 
De leidsters kunnen u niets vertellen 
over de planning. Bedankt! 

Studiedagen Kroevendonk 
Basisschool Kroevendonk heeft dit 
schooljaar een aantal studiedagen op de 
planning staan: dinsdag 12 oktober, 
donderdagmiddag 25 november (vanaf 
12.00 uur) en vrijdag 24 december. 
Deze dagen is de BSO gewoon 
geopend. U moet uw kind wel zelf 
aanmelden voor de opvang, dit gaat niet 
automatisch!! Wees er op tijd bij, want 
we hebben maar plek voor 20 kinderen. 
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