Beste ouders/verzorgers,
THEMA:
Vanaf 26 februari 2018 starten wij met het thema ‘’ Dit ben ik’’.
We willen u vragen om allemaal een foto mee te geven van het gezin. Deze willen wij graag
gebruiken binnen dit thema.
In de bijlage kunt u lezen welk woorden er zeker aan bod komen.
GGD rapport:
Zoals we tijdens de algemene ouderavond al vertelde is de GGD bij ons op bezoek geweest voor een
inspectie.
We hebben het definitieve rapport binnen, deze kunt u lezen op onze site bij tab informatie.
Het is een goed rapport waar we trots op mogen zijn!
UITBREIDING:
We zijn op gesprek geweest bij de Gemeente Best.
Over zo’n 2 maanden weten ze meer of het pand verkocht gaat worden of dat de Gemeente het blijft
verhuren.
Op de vraag voor eventuele aanbouw werd geadviseerd om even te wachten tot ze meer weten.
Ze stonden er niet onwelwillend tegenover wat ons weer hoop geeft voor de toekomst.
VRIJ ZIJN:
MARIAN: 26-02-2018 tm 02-03-2018 EN 11-04-2018 tm 20-04-2018
YMKE 23-03-2018 EN 03-04-2018 EN 23-04-2018 tm 27-04-2018
COLETTE: 30-04-2018
LUIERDOEKJES:
Regelmatig krijgen wij te horen dat de billetjes van de kinderen nog al eens schraal zijn.
We hebben al verschillende doekjes uit geprobeerd helaas zonder resultaat.
Een paar weken terug was er een consumenten programma waar de luierdoekjes ter sprake kwam.
Ik ben gaan zoeken op het internet en vond de volgende informatie via onderstaande link.
https://www.consumentenbond.nl/verzorging-van-je-kind/ingredienten-babydoekjes-veilig
Daar ben ik wel van geschrokken hoeveel “rotzooi” er in zo’n doekje zit, zelfs in de “vertrouwde”
merken zoals Zwitsal en Pampers.
We hebben besloten om over te stappen naar Neutral Baby Wipes, deze zijn besteld en zullen vanaf
eind volgende week in gebruik worden genomen.

Groetjes Corrie

BIJLAGE:
Beste ouders/ verzorgers,

Vanaf 26 februari 2018 starten wij met het thema ‘’ Dit ben ik’’.
We willen u vragen om allemaal een foto mee te geven van het gezin. Deze willen wij graag
gebruiken binnen dit thema.
Als leidraad nemen wij als hoofdboek:
Dit ben ik

Liesbeth Slegers

De woordenlijst die zeker aan bod komt tijdens dit thema:
Het gezicht
De ogen
De neus
De mond
De oren
Het haar
De tanden
Het lichaam
Het hoofd
De armen
De handen
De vingers
De buik
De benen
De voeten
De tenen
De kleertjes
De onderbroek
Het hemdje
De trui
De broek
De sokken
De schoenen
Vriendjes
Poes
Zus
Papa
Mama
Broer
Knuffel
We gaan er weer een leuke leerzame periode van maken!
Met vriendelijke groet,
Team Sparretje

