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Corona 
Door de versoepelingen van de 
maatregelen, zijn ook de besmettingen 
bij onze medewerkers toegenomen. Het 
is iedere keer weer een enorme opgave 
om de planning rond te krijgen. Tot nu 
toe is dat nog steeds gelukt en we doen 
er ook alles aan om uw kind te 
ontvangen op onze locaties. 
 
U kunt ons daarbij helpen door uw kind 
tijdig af te melden via de Ouder-app. 
Aanmelden kan natuurlijk ook nog 
steeds. We zullen ons best doen om zo 
veel mogelijk plaatsingsaanvragen goed 
te keuren. 
In de bijlage is de laatste nieuwe 
beslisboom toegevoegd. 
 
 
 
Carnavalsvakantie 
 
In week 9 (van 28 
februari tot en met 4 
maart) is het 
Carnavalsvakantie.  
 
Willen de ouders met kinderen op de 
Mini Kids en Multi Kids (0-4 jaar) voor 18 
februari via de Ouder-app Nanny4All 
door willen geven of u gebruik wilt 
maken van de opvang? 
 
Bij de Cool Kids (BSO) willen we ook 
graag voor 18 februari weten welke 
kinderen komen. Graag via de Ouder-
app aanmelden als u een 40- of 46-
weken-contract heeft en afmelden als u 
een 52 weken-contract heeft. 

Carnaval 
Het weekend van 26/27 februari begint 
Carnaval. We hopen dat we er dit jaar 
een groter feestje van kunnen maken 
dan vorig jaar. De groepen zullen in 
ieder geval weer gezellig worden 
aangekleed! Ook mogen de kinderen 
(als ze dat willen) verkleed komen in de 
vakantie. 
 
 
Verjaardagen 
 
1 januari: Lamar Alali Almohamad 5 jaar 
4 januari: Roos Wezenbeek  6 jaar 
4 januari: Sepp van der Kemp 3 jaar 
7 januari: Ada Dasguney  4 jaar 
16 januari: Ridjayhno Sophia 6 jaar 
16 januari: Lana Ibrahim  9 jaar 
19 januari: Fabian de Bruijn 9 jaar 
20 januari: Lena Cichowicz  11 jaar 
20 januari: Vivienne Dziarkowska 8 jaar 
21 januari: Kiki Kempenaars  5 jaar 
22 januari: Gijs Wezenbeek 4 jaar 
26 januari: Quin Slotboom  6 jaar 
26 januari: Justin van Hove 4 jaar 
 
2 februari:  Soukaina Daoudi  8 jaar 
4 februari:  Sem van Sprundel  9 jaar 
6 februari: Nadim Ibrahim  2 jaar 
16 februari: Maxim Nagelkerke  3 jaar 
17 februari: Yvi Dieleman   11 jaar 
22 februari: Santiago Gomez  10 jaar 
23 februari: Noera Borleh   7 jaar 
23 februari: Witek Adamczak  10 jaar 
26 februari: Connor de Klerk 4 jaar 
27 februari: Szymon Gzesikiewicz 8 jaar 
 
 
Iedereen van harte gefeliciteerd!! 


