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Herfst 
De dagen worden korter, de blaadjes 
vallen van de bomen en het lijkt wel niet 
meer te stoppen met regenen. Het is 
herfst! We hebben de zomer nu definitief 
achter ons gelaten. Volgende week is 
het al herfstvakantie en aan het einde 
van deze vakantie is het al weer 
Halloween. Op de groepen zullen we 
hier dan ook aandacht aan besteden 
met knutselwerkjes en activiteiten. 
 
Jarigen 
4 oktober: Gioia Wiggers 2 jaar 
4 oktober: Joshua Timmermans 8 jaar 
7 oktober: Kajetan Drozdz 2 jaar 
7 oktober: Guusje Hoogstraten 4 jaar 
9 oktober: Max Buijk 6 jaar 
9 oktober: Julia van Nispen 9 jaar 
10 oktober: Tobias Bömer 8 jaar 
11 oktober: Abel Bergmans 9 jaar 
21 oktober: Bradley Sebregts 7 jaar 
22 oktober: Mirre Lambregts 1 jaar 
25 oktober: Caleb Christopher 3 jaar 
27 oktober: Fem de Jong 3 jaar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwe beslisboom 
Sinds 18 oktober is er een nieuwe 
beslisboom voor zieke kinderen van 0 
jaar tot en met groep 8. Via deze 
beslisboom kunt u beoordelen of een 

verkouden/ziek kind wel of niet naar de 
kinderopvang/school mag. De 
beslisboom wordt toegevoegd in de 
bijlage. 
 
Luierbroekjes 
Zou u a.u.b. geen luierbroekjes met uw 
kind mee willen geven als uw kind nog 
niet bezig is met zindelijkheidstraining. 
Het is namelijk heel erg onhandig met 
verschonen en de praktijk leert dat de 
luierbroekjes niet zo veel ‘aankunnen’ 
als dat gewone luiers kunnen. 
 

Thema BSO Herfstvakantie: Harry 
Potter 
De activiteiten in de Herfstvakantie bij de 
BSO staan de hele week in het teken 
van Harry Potter. We gaan spelletjes 
doen en experimenteren met 
toverdrankjes. Ook hebben we een hele 
speciale show! Het belooft een leuke 
week te gaan worden! 

Trakteren bij Dotjes 
Graag willen we er u op wijzen dat we 
een traktatiebeleid hebben bij Dotjes. 
Deze zal in de bijlage toegevoegd 
worden. We zouden het heel erg fijn 
vinden als u zich hier aan houd. 

 


