Week 17

2017-2018

Belangrijke data:
April
24 april
27 april
30 april
Mei
15 mei
22 mei
28 mei
30 mei

Medezeggenschapsraad
Koningsdag: Versierde fietsen optocht
tot en met 11 mei Mei-Hemelvaart vakantie
Adviesgesprekken 7de jaars en ouders
Studiedag team. De kinderen hebben geen school
29-30 mei Kampdagen bovenbouw
Staking uitgeroepen voor Gelderland primair onderwijs
(Het team moet nog een standpunt innemen.)

Koningsspelen 2018

Dank je wel ouders en andere begeleiders voor jullie inzet.
De foto’s spreken voor zich.
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Schoolvoetbal
En ze hebben gespeeld alle teams!
Vier teams in de halve finale.
Een 2de plaats en 4de plaats.
2 teams die de sportiviteit beker hebben gewonnen.
Coaches: Dank je wel voor de prettige en sportieve begeleiding.
Schoolreis (ob en mb) en kampbrief bovenbouw
Donderdag 19 april hebben de kinderen van de bovenbouw de brief meegekregen voor de
kampbijdrage.
Maandag a.s. krijgen de kinderen van de onderbouw en de middenbouw de brief mee voor het
schoolreisje.
Alle brieven ontvangen jullie ook via de mail.
DOL FIJN kinderopvang stelt zich graag aan u voor
DOL FIJN Peuteropvang de Bereboot is gehuisvest in het gebouw van OBS Lange Voren.
Momenteel is de peuteropvang op dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend geopend voor
kinderen van 2,5 tot 4 jaar. Er worden activiteiten gedaan rondom verschillende thema’s, waarbij uw
kind leert samen spelen en leert omgaan met andere leeftijdgenootjes. Doordat er veel wordt
samengewerkt met de basisschool, kan de overgang naar de basisschool voor uw kind gemakkelijk
kan verlopen.
Daarnaast is er buitenschoolse opvang om de hoek, namelijk de locatie DOLFIJN Tipper aan de
Heestereng. Deze opvang is alle dagen van de week geopend. De kinderen worden lopend opgehaald
van school en hebben een heerlijke ontspannen middag met veel activiteiten. Op onze vestiging
besteden wij veel aandacht aan sportiviteit, buiten zijn en creativiteit. Dit allemaal in een huiselijke
sfeer.
Uiteraard verzorgen wij ook gastouderopvang en dagopvang op meerdere locaties binnen Barneveld.
Voor informatie loopt u gerust binnen of neem contact op met ons Servicebureau via (0342 423617) of
info@dolfijnkinderopvang.nl.
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