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Jarigen 
In de maand november hebben we de 
volgende jarigen: 
 
5 november: Sanne Vos 5 jaar 
16 november: Stanislaw Zwara 3 jaar 
16 november: Pola Pokora 5 jaar 
18 november: Evalynn Sros 4 jaar 
19 november: Marko Bascau 3 jaar 
19 november: Sem Nagelkerke 8 jaar 
25 november: Liban Bodleh 10 jaar 
26 november: Vince v/d Kemp 7 jaar 
27 november: Roos van Loenhout 5 jaar 
30 november: Thijs Aarts 9 jaar 
 
Iedereen van harte gefeliciteerd!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kerstvakantie 
In de Kerstvakantie zijn wij op maandag 
26 december gesloten. Alle andere 
dagen zijn wij normaal geopend. 
 
Zouden jullie voor vrijdag 2 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! 

Koude dagen 
Het wordt weer kouder dus willen we u 
vragen om uw kinderen hun dassen, 
mutsen en handschoenen aan te geven. 
Graag wel van naam voorzien! Ook bij 
koud weer spelen we namelijk buiten!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sloffen bij de peutergroep 
Bij de peutergroep worden er binnen 
geen schoenen meer gedragen. U kunt 
slofjes voor uw kind meegeven zodat ze 
warme voeten houden. 
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Sinterklaas 
Het is weer zo ver; Sinterklaas komt 
samen met zijn Pieten weer in het land. 
Natuurlijk willen we dit leuke kinderfeest 
niet zomaar voorbij laten gaan.  

Sinterklaas zal met een Piet op vrijdag 2 
december de locatie aan de Langdonk 
bezoeken. Op maandag 5 december zal 
er een Piet langs komen op de locatie 
aan de Nispensestraat. 

Alle Sinterklaasvieringen zullen 
plaatsvinden zonder ouders. Wij maken 
op deze ochtenden voldoende foto’s die 
via de ouder-app gedeeld zullen worden. 

De leidsters van Dotjes Mini Kids 
(Nispensestraat) zullen contact 
opnemen met de ouders over het 
verloop van dit feest op deze locatie. 

Bij Dotjes Multi Kids (Langdonk) mogen 
alle kinderen van de 2-4-groep tussen 
9.45 en 11.00 uur komen.  
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.  
Laat u het voor vrijdag 25 november aan 
de leidsters op de groep weten of uw 
kindje er ook bij is?  
 
Ze mogen uiteraard verkleed komen! 
 
 
 
 
 
 
 

Voorlezen 
Lieve ouders/ verzorgers,  
Ik ben Djemena, een stagiair op de 
Peutergroep, en heb de afgelopen week 
met de Peutergroep boekjes gelezen 
over Sinterklaas voor mijn examen 
gespecialiseerd leesbevordering. De 
kinderen vonden dit erg leuk en vonden 
het leuk om over Sinterklaas te lezen. 
Een groot succes dus!  
 


