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Jarigen
In de maand november hebben we de
volgende jarigen:
5 november: Sanne Vos 4 jaar
12 november: Stijn Bruijns 10 jaar
15 november: Quinlyn Hagens 4 jaar
16 november: Stanislaw Zwara 2 jaar
16 november: Pola Pokora 4 jaar
18 november: Evalynn Sros 3 jaar
19 november: Marko Bascau 2 jaar
19 november: Sem Nagelkerke 7 jaar
25 november: Liban Bodleh 9 jaar
26 november: Vince v/d Kemp 6 jaar
27 november: Roos van Loenhout 4 jaar
27 november: Tim Olsthoorn 12 jaar
30 november: Thijs Aarts 8 jaar
Iedereen van harte gefeliciteerd!!

Studiedagen Kroevendonk
Basisschool Kroevendonk heeft dit
schooljaar nog een drietal studiedagen
op de planning staan: donderdagmiddag
25 november (vanaf 12.00 uur),
donderdag 23 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.
Kerstvakantie
In de Kerstvakantie zijn wij alle dagen
geopend!
Op vrijdag 24 en 31 december zijn wij op
alle locaties geopend tot 17.00 uur!!
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Zouden jullie voor vrijdag 3 december
via de ouder-app uw kind aan of af
willen melden voor de kerstvakantie
zodat we op tijd onze planning
kunnen gaan maken? Bedankt!
BSO Dotjes
Ouders van de Kroevendonk hebben in
de nieuwsbrief van de Kroevendonk
kunnen lezen dat de school een eigen
BSO gaat openen.
Wij blijven echter met veel plezier ook
gewoon de kinderen van de
Kroevendonk opvangen! We zijn zelfs
druk op zoek naar een speciale
bolderkar waarmee we na de
Kerstvakantie de (kleinere) kinderen
veilig kunnen vervoeren naar de tijdelijke
locatie van de Kroevendonk op het
grasveld achter de Lindenburg.
We blijven dus de kinderen brengen en
halen. Ook als de Kroevendonk verhuist
naar de tijdelijke locatie. Wij lopen dan
over de stoep via de Saskiadonk van en
naar Dotjes. Kinderen die de fiets bij
hebben, lopen naast hun fiets met ons
mee.

Koude dagen
Het wordt weer kouder
dus willen we u vragen
om uw kinderen hun
dassen, mutsen en
handschoenen aan te
geven. Ook bij koud
weer spelen we buiten!
Wie wilt mag ook
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slofjes meegeven, zodat de kinderen,
als we na het buitenspelen weer binnen
komen en schoenen uitdoen, warme
voeten houden.
Sinterklaas
Het is weer zo ver; Sinterklaas komt
samen met zijn Pieten weer in het land.
Helaas kunnen we het dit jaar, net als
vorig jaar, niet vieren zoals anders en
Sinterklaas zal dan ook geen bezoekje
brengen aan alle Dotjes-locaties.
Natuurlijk willen we dit leuke kinderfeest
niet zomaar voorbij laten gaan en
hebben we een alternatieve viering
bedacht met zelfs een paar hulppietjes,
maar zonder ouders.
Alle Sinterklaasvieringen zullen
plaatsvinden op vrijdag 3 december


Bij Dotjes Mini Kids mogen alle
kinderen tussen 9.00 en 10.00
uur komen voor de
Sinterklaasviering.



Bij Dotjes Multi Kids mogen alle
kinderen van de 2-4-groep tussen
10.00 en 11.00 uur komen en alle
kinderen van de 0-4-groep tussen
11.00 en 11.30 uur komen voor
de Sinterklaasviering.
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Staat uw kindje voor die dag niet op de
planning, maar wilt hij/zij wel bij de
viering zijn, dan kunt u hem/haar op de
starttijd brengen en de eindtijd ophalen
bij de groep.
Wij maken op deze ochtenden
voldoende foto’s die via de ouder-app
gedeeld zullen worden.
Laat u het voor vrijdag 26 november aan
de leidsters op de groep of uw kindje er
ook bij is? Ze mogen uiteraard verkleed
komen!
Nieuwe stagiaires
We zijn dit schooljaar weer gestart met
een aantal stagiaires. Twee daarvan
kennen jullie al: Soumia en Kim. Zij
waren er vorig jaar ook en mochten er
nog een jaartje bij Dotjes aan vast
plakken.
Bij de Langdonk komt:
 Op de woensdagen Fatima voor een
snuffelstage. Zij zit nog op het Da
Vinci College en komt bij ons kijken
of ze de kinderopvang leuk vindt.
 Op de maandagen en vrijdagen gaan
we Gulnur zien. Zij doet de opleiding
Zorg en Welzijn niveau 1 bij Curio in
Bergen op Zoom.
 Op maandagen en vanaf februari ook
op de dinsdagen komt Fenne. Zij zit
in het eerste jaar van de opleiding
Pedagogisch Medewerker.
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