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Beste ouder, verzorger,
De afgelopen weken hebben de peuters
kunnen wennen aan de andere kinderen,
de juffen, het ritme en de gang van zaken
op de peutergroep. Voor de ouders was er
een informatieavond, waar ook de nieuwe

Dag van de leidster
We zijn weer in het zonnetje gezet op 20
september, de dag van de leidster! We
willen de Locatie Ouderraad (LOR), ouders
en kinderen hartelijk bedanken voor de
verwennerijen.

ontwikkelingen omtrent het IKC

Parkeren

besproken werden. We hebben een frisse

Nu de herfst weer is begonnen, worden

start gemaakt, want de kinderen hebben

kinderen vaker met de auto gebracht. In

ons goed geholpen met sponsjes en

verband met de veiligheid van je kind,

doekjes. Ook willen we de ouders nog

maar ook van de andere kinderen,

eens bedanken voor het schoonmaken van

verzoeken we je om je auto niet op de

het speelgoed!

stoep te parkeren. Er wordt regelmatig

Thema

door een parkeerwachter gecontroleerd.

Tot de herfstvakantie werken we aan het

Open huis

thema ‘Vriendjes’ (onderdeel van het Puk-

Op maandag 8 oktober houden we open

thema ‘Knuffels’). Dit thema sluit aan bij

huis. Alle vestigingen van Kibeo (dus ook

de Kinderboekenweek. Misschien vinden

onze peutergroep) en alle basisscholen

de opa’s en oma’s het wel leuk om samen

van Rilland doen mee. Van 9.30 uur tot

met hun kleinkind een boekje te lezen. Dit

11.00 uur kun je terecht op alle locaties.

kan dan op dinsdag 2 oktober van 10.00

Je bent van harte welkom. De koffie staat

uur tot 11.00 uur. Ook groep 1, 2 en 3

klaar.

doet mee. Je hebt inmiddels hiervoor een
uitnodiging ontvangen. Het thema wordt
afgesloten met een gezamenlijke
tentoonstelling over vriendschap
(peutergroep, BSO en basisschool De
Horizon) op donderdag 11 oktober van
17.30 uur tot 18.30 uur. Hierover ontvang
je nog informatie.

Naar school
Sura wordt deze maand vier jaar. We
wensen je veel succes op de basisschool.
Welkom
We verwelkomen Jomy. We hopen dat je
een leuke tijd op de peutergroep hebt.
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Herfstvakantie
De herfstvakantie is van 15 oktober tot 19
oktober.
Hoe denk jij over Kibeo? Schrijf een
recensie & help andere ouders!
Jouw mening vinden we erg belangrijk. Jij
weet namelijk als geen ander hoe je de
opvang van je kind graag ziet. Daarom
horen we graag wat je van de opvang van
Kibeo vindt. Laat een recensie achter op
de Facebookpagina van je vestiging!
Waarom schrijf je een recensie?
•

Je helpt andere ouders bij het
maken van een keuze voor
kinderopvang

•

Door jouw ervaring en mening
kunnen wij onze opvang
verbeteren

Alvast bedankt voor je recensie!
De pedagogisch medewerksters, Anita en
Birgit
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