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Beste ouders,

In deze uitgave

Kinderopvang Madelief Alkmaar is inmiddels 3 maanden bezig en ik
ben ontzettend trots en blij met hoe het gaat. Er zijn al 8 kinderen
aangemeld en voor mei is er al een plaatsje gereserveerd voor een
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baby die in december geboren zal worden, 9 december komen er
•

ouders in de opvang kijken voor hun baby die in maart geboren zal
worden.

Welke kinderen
wanneer?
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Jarigen november

hoogte te houden.
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Groetjes van Miranda.

•

Het leek mij leuk om jullie zo af en toe met een nieuwsbrief op de

F & F training

De winter komt
eraan

Ik heb 22 november mijn training Franch & Free Plus via Berend
Botje afgerond en mijn certificaat ontvangen. Binnenkort zal ik mij
gaan inschrijven bij de Kamer van Koophandel als zelfstandig
onderneemster. Per 1 januari 2017 zal ik dan verdergaan als
Freelance gastouder onder de vlag van Berend Botje. Voor jullie zal
er niets veranderen behalve dat jullie opnieuw een contract zullen
moeten ondertekenen. Berend Botje zal de kassiersfunctie blijven

vervullen.

Winter komt eraan:
Nu het kouder wordt is het misschien
een idee om slofjes voor de kinderen
mee te nemen. Ook is het fijn als ik de
kinderen warm kan aankleden als we

Belangrijke data
5 november

Daisy werd 1 jaar.

naar buiten gaan om Joep en Mitch uit

15 november Evin werd 1 jaar

te laten of om Sterre naar school te

26 november Sem wordt 4 jaar en

brengen en haar weer op te halen . Ik
heb weliswaar voetenzakken in de
wagen, maar de kinderen zitten stil in
de wagen en koelen sneller af. Dus
wantjes en mutsjes zijn wel lekker.

verlaat ons.
5 december

Sinterklaasfeest

24 december t/m 8 januari
Kerstvakantie Madelief

Welke kinderen komen wanneer?
Sommige kinderen komen op vaste dagen, sommige kinderen
wisselen van dagen.
Maandag: Kinderopvang Madelief is gesloten.

Parkeren:

Dinsdag: Yenthe en Evin komen de hele dag, Sterre alleen vóór en

Om klachten van buren vóór

na schooltijd. Daisy kan komen.

te zijn wil ik jullie vragen om
de auto voor onze voordeur

Woensdag: Ethan en Evin komen de hele dag. Daisy kan komen.
Donderdag: Evin, Ethan, Sem en Tess komen de hele dag. Ivo eet
een broodje tussen de middag.
Vrijdag: Evin en Yenthe komen de hele dag. Sterre alleen vóór en
na schooltijd. Daisy kan komen en Ivo eet een broodje tussen de
middag.
Daisy kan komen en Ivo komt een broodje eten tussen de middag.

Vakanties 2016/17
3 Juni zijn Han en ik 25 jaar getrouwd daarom zullen wij in
juni een paar dagen met de kinderen op vakantie zijn. Dat
houdt in dat Kinderopvang Madelief van 2 t/m 6 juni
gesloten zal zijn.
Onze zomervakantie zal van 1 t/m 21 augustus zijn.
Wanneer jullie zelf weten wanneer je op vakantie gaat of
wanneer je geen gebruik van de opvang maakt, hoor ik het
graag minimaal een maand van tevoren.
Ik zou ook graag inventariseren wie er in de kerstvakantie
opvang nodig heeft. Wanneer niemand opvang nodig heeft
zal Madelief gesloten zijn.

te parkeren. Mocht deze toch
bezet zijn kunnen jullie het
beste je auto aan de overkant
van de straat parkeren, half
op de stoep, voor de
nummers 16 en 18. Dan heeft
niemand er last van.

