BEDANKT!
Ik heb afgelopen donderdag genoten van de uitdagende circus oefeningen, die resulteerde in
een gezellige circusvoorstelling! De blije kindergezichtjes is waarvoor ik dit vak altijd met liefde
en passie heb uitgevoerd…
Via deze weg wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de warme woorden, de hartelijke knuffels
en de vele cadeaus die ik vorige week heb mogen ontvangen! Een afscheid om nooit te
vergeten!!

VAKANTIE BSO
Tijdens de kerstvakantie kunt u gebruik maken van onze vakantie BSO. In de vakanties bereiden
we altijd een gezellig en uitdagend programma voor. Klik op onderstaande link om te zien wat
het programma voor deze kerstvakantie is.
https://un1ek.nl/wp-content/uploads/2019/12/UN1EK-Programma-Kerst-IKC-Het-Balkon-def.pdf

BOUW NAAST ONS IKC
Zoals al eerder aangekondigd wordt er naast ons IKC wordt druk gewerkt aan nieuwbouw.
Sinds vorige week zijn ook de heiwerkzaamheden begonnen. Er is goed contact tussen de
aannemer en het IKC over de afstemming en eventuele overlast hiervan.
Nogmaals wil ik iedereen erop wijzen dat de straten rondom de bouw tijdelijk op een andere
manier zijn ingericht en dat het aan ons allen is om de veiligheid van een ieder, maar in het
bijzonder van de kinderen, te bewaken!

KERST
Vanavond vieren we kerst op ons IKC. Voor de hele dagopvang en de peuteropvang (alle 0 tot
4 jarigen) begint het kerstfeest al om 16.30 uur en zal tot 18.15 uur duren. Tussendoor zullen
de kinderen en ouders met elkaar eten en een lied tijdens de kerstviering van school ten
gehore brengen!
Voor de groepen 1 t/m 8 begint de avond om 17.00 uur. Dan kan al het lekkers voor het
kerstdiner in de groepen gebracht worden. Met alle kinderen vieren we gezamenlijk kerst in
de aula, wordt er in de eigen groepen gegeten en kan iedereen weer om 18.45 uur opgehaald
worden.

Ik wil iedereen, namens het gehele team,
fijne feestdagen toewensen en
alle goeds voor 2020!

