
Beste …, 
 
Vorige week ontvingen we een aantal telefoontjes met de vraag of we tijdens de Carnaval geopend zijn. De 

Carnavalsdagen zijn geen erkende feestdagen dus we zijn (over)morgen gewoon open! Kinderen mogen 

verkleed komen, maar dat is geen ‘must’. De afgelopen weken hebben de kinderen zich al vaak verkleed in het 

kader van ons Puk thema ‘Wat heb jij aan vandaag?’. Op onze Facebookpagina plaatsen we regelmatig foto’s 

van deze Puk activiteiten. 

 

Als de komende week een vakantieweek is voor je kind(eren) is dit (als het goed is) bevestigd na een melding 

via de ouderlogin. Het is namelijk de bedoeling dat vakantieweken (plaatsingsovereenkomst met minder dan 

52 weken) zo’n 3 maanden van te voren worden aangemeld via de ouderlogin. Met een aantal (nieuwe) ouders 

zijn ook mondelinge afspraken gemaakt met het idee dat de ouderlogin steeds vaker gebruikt gaat worden.  

 

Vorige week hebben de ouders van de vlindertuin gemerkt dat we Maartje uitgeroosterd hadden. De partner 

van Maartje is vorig weekend onverwachts opgenomen in het ziekenhuis. Gelukkig is hij inmiddels weer thuis 

en kan Maartje weer volgens rooster aan het werk. De collega’s van de bloementuin & vogeltuin hebben vorige 

week extra gewerkt om ervoor te zorgen dat de pedagogisch medewerkers die het vertrouwds waren voor de 

(nieuwe) kinderen van de vlindertuin op die groep werkzaam zijn geweest. Hartelijk dank voor deze inzet; 

Susan geniet nu van een welverdiende vakantie!  

 

Morgen start onze nieuwe pedagogisch medewerker Renske Razenberg met haar inwerkprogramma. Ze zal 

ingewerkt worden door onder meer Liza en Jeannette (op de bloementuin & vogeltuin). Binnenkort zal Renske 

uitgebreid voorgesteld worden op onze website. Ze heeft naast haar werkzaamheden voor een 

kinderopvangorganisatie in Nuland een H.B.O. opleiding gevolgd. Ze is afgestudeerd op het onderwerp ‘Natuur- 

en Milieueducatie’ en wordt een ‘groen’ teamlid. Na haar inwerkprogramma is zij van dinsdag tot en met 

vrijdag werkzaam op de vlindertuin samen met Maartje. Renske is fulltime beschikbaar en heeft enorm veel zin 

om te starten. 

 

Wij zijn onze administratie op orde aan het brengen. Van ouders die in 2013 en 2014 gestart zijn, is er vaak 

geen handtekening voor de maandelijkse automatische incasso. We hebben alle bij onze bekende gegevens 

ingevuld op een formulier en zullen dit formulier ter ondertekening persoonlijk overhandigen. Omdat we 

zorgvuldig willen omgaan met deze gegevens, zullen we ter plekke (nog een keer) controleren of we het juiste 

formulier meegeven. Tot slot zullen we op korte termijn een vacature openstellen voor een secretarieel 

administratief medewerker (minimaal 15 uur per week) zodat er de nodige ondersteuning komt op dit vlak. 

 


