Beste ouder(s),
In deze nieuwsbrief informeren we jullie over de komende dag van de leidster, versieren van de vestiging en de nieuwe samenstelling van de oudercommissie (OC).

Dag van de Leidster 2017
De Dag van de Leidster komt er weer aan! Op donderdag 21 september laten de kinderen en hun
ouders de leidsters weten hoe blij ze met hun zijn!
Dat willen we graag doen door ze iets moois te geven. Dit jaar wordt dat een heus boeket! We vragen jullie om samen met je kind(eren) thuis één mooie bloem voor elke leidster en stagiaire van
jouw kind(eren) te knutselen. Deze bloem kun je op 21 september in de vaas zetten die de OC speciaal voor de leidsterdag voor elke leidster klaarzet. We hopen zo dat iedereen met een mooi, groot boeket naar huis gaat aan het einde van de dag.
Zijn jullie heel goed in knutselen? Dan mag je er natuurlijk altijd meer
bloemen maken!
Help je mee versieren?
Daarnaast willen we het pand graag mooi versieren voor de dag van de
leidster. Dit gaan we doen op woensdagavond 20 september 2017 tussen
19.00 en 20.00 uur. Heb je tijd en vind je het leuk om ons te komen helpen? Dan zouden we dat ontzettend fijn vinden! Kom dan op 20 september om 19.00 uur naar Villa Kakelbont.
We hopen dat we er zo met z’n allen een hele leuke dag van kunnen maken voor
alle leidsters en stagiaires! Alvast onze dank voor jullie medewerking & veel plezier met het knutselen.

Samenstelling OC
De OC is voor de zomer uitgebreid met een nieuw lid: Petra van de Linden (moeder van Thorin). Informatie over de OC en hoe je ons kunt bereiken, vind je op het bord rechts naast de uitgang. Heb je
een leuk idee, een vraag of wil je bij een activiteit helpen. Spreek ons gerust aan.
Met vriendelijke groet,
Oudercommissie Villa Kakelbont-Tiel & KIDDOOS-BEACH
Sandra, Annemarie en Petra
Tip
Gaat je kind(eren) op donderdag niet naar Villa Kakelbont Tiel? Dan ben je deze dag ook van harte welkom
om langs te komen en de leidsters in het zonnetje te zetten. Een handig tijdstip daarvoor is rond 10.00 uur of
rond 16.00 uur. En de leidsters en stagiaires zijn natuurlijk ook op vrijdag of maandag (na de dag van de leidsters) nog hartstikke blij met een zelfgemaakte bloem!

Contact met de oudercommissie,
Wil je nog iets aan ons vragen of iets aan ons kwijt ?
Je kan ons bereiken via onze eigen pagina op de website.

