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Scrabble Café Ammerzoden

Agenda
28 jan.
29 jan.
30 jan.
1 feb.
5 feb.
11 feb.
12 feb.
14 feb.
15 feb.

MR-vergadering
Naar Jip&Janneke-museum (1/2a)
Naar Jip&Janneke-museum (1/2b)
Naar Jip&Janneke-museum (1/2c)
Open Avond
Adviesgesprekken groep 8
Adviesgesprekken groep 8
Adviesgesprekken groep 8
Studiedag (kinderen vrij)

Woensdag 30 januari I 14:00 tot 15:30 uur I gratis
Zin om eens gezellig te scrabbelen? Dat kan!
Iedere twee weken op woensdagmiddag komen Ad
Aarts en Heine Smits bij elkaar om een potje te
scrabbelen in de bibliotheek. Iedereen die het leuk
vindt om op een speelse manier met taal bezig te
zijn en andere mensen te ontmoeten is van harte
uitgenodigd om mee te doen met het Scrabble Café.
De koffie staat klaar! Aanmelden is niet nodig.

Open avond – 5 februari 2019
Op dinsdagavond 5 februari zal tussen 18:30 en
20:00 een open avond zijn op brede school De
Schakel. Op de achterkant van dit Schakeltje de
uitnodiging hiervoor.

Kinderdagverblijf Pippi
Vele van jullie hebben waarschijnlijk al van ons gehoord en ook gezien dat er het een en ander is
veranderd is, vanaf 1 januari 2019 verzorgen wij namelijk de opvang binnen basisschool de Schakel.
Wij zijn kinderdagverblijf Pippi en in Ammerzoden hebben wij ons 4e kinderdagverblijf geopend. In de dagopvang
hebben wij dus al redelijk veel ervaring maar op het gebied van BSO (buitenschoolse opvang) is het voor ons even
nieuw. Gelukkig horen wij van alle kindjes dat ze het heel erg leuk vinden hoe wij de ruimtes hebben ingericht en
zijn vooral de blokkenkamer, de beweegruimtes, de spelcomputerkast en de treinhoek erg populair!
Onze schilder is nu nog druk bezig om alle wanden van mooie tekeningen te voorzien en ook wij zijn druk bezig
met de puntjes op de i. Wij hebben helaas nu nog geen vaste telefoon verbinding maar veranderd er iets in de
planning van u zoon/dochter dan kunt u dit het beste doorgeven via planning@kdvpippi.nl heeft u een andere
vraag of wilt u liever even telefonisch contact dan kunt u het beste contact opnemen met Ilse van Lier zij is te
bereiken via: 06 40 70 95 05.
Wanneer dat wij ons vaste telefoonnummer hebben en onze schilder helemaal klaar is brengen wij u op de hoogte
en bent u ook altijd welkom om een kijkje te komen nemen of misschien zien wij u al wel tijdens de open avond
van 5 februari.
Vanaf februari gaan wij ook de TSO (tussen schoolse opvang) overnemen van de Toverfluit. Wij zijn op dit moment
druk bezig met alle randvoorwaarden zoals contracten, planningen en schema’s. Wij doen er dan ook onze
uiterste best voor om er voor te zorgen dat u het contract in de loop van volgende week ontvangt. Mocht dit om
een of ander reden niet lukken dan berichten wij u graag in de volgende nieuwsbrief. Is u kindje nog niet
ingeschreven en wilt u toch graag gebruik maken van de TSO loop dan even binnen op het kinderdagverblijf voor
een inschrijfformulier.
Samen met alle kindjes gaan wij er een super leuk schooljaar van te maken en hopen wij nog vele schooljaren deze
samenwerking voort te mogen zetten. Voor nu willen wij graag alle ouder(s) en verzorger(s) bedanken voor het
begrip tijdens de opstart fase en de leuke reacties die wij de afgelopen weken al hebben mogen ontvangen. Wij
kijken uit naar een prettige samenwerking!
Met warme groetjes,
Team KDV Pippi
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