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Nieuwe groep; de vlindertuin 
 

Zoals jullie waarschijnlijk hebben gezien, zijn de eerste meubels voor de nieuwe groep gearriveerd. Nog niet alle bestellingen 
zijn binnen en de maatwerkkasten met speelgoedbakken worden in de eerste week van 2015 geproduceerd. We hebben na 
plaatsing van de kasten nog een paar dagen nodig om goed van start te kunnen gaan op de nieuwe vleugel. De vlindertuin is 
geopend vanaf de week van maandag 19 januari!  
 

Op de vlindertuin zullen Maartje en Bianca elkaar rond 13.00 uur afwisselen zodat de groep dagelijks open is van 7.30 tot 
18.30 uur. We voegen de vlindertuin niet samen met de bloementuin & de vogeltuin en houden daarmee vast aan onze 
missie: het bieden van hoogwaardige kinderopvang. Voor en na de opening van de vlindertuin zullen Maartje en Bianca ook 
(afwisselend) werkzaam zijn op de vogeltuin. Op deze manier kunnen we de pedagogische praktijk waarborgen en kunnen 
Maartje en Bianca een vertrouwensband opbouwen met de (nieuwe) kinderen en (nieuwe) ouders. Na de feestdagen starten 
we met het wervings- en selectieproces voor weer een nieuwe pedagogisch medewerker. We zijn op zoek naar een (fulltime 
beschikbare) medewerker met een relevante H.B.O. opleiding en tenminste 3 jaar werkervaring. 
 

Groentehapjes 
 

Zoals we al gemeld hebben in onze vorige nieuwsbrief is het met ingang van het nieuwe kalenderjaar de bedoeling dat 
kinderen die ‘met de pot mee-eten’ thuis eten. Vanzelfsprekend zullen we een overgangsperiode hanteren voor de 
dreumessen & peuters die nu een (XXL) warme hap hier eten.  
 

het team van kindercentrum het groenehuis wenst 
 

Aryana - Bastiaan - Bem - Bram - Casper - Cato - Ciaran - Duke - Elena - Eline  
Evi - Evi - Fiene - Fijs - Giulia - Hannah - Hannah - Hent - Hidde - Isa - Janique  

Janne - Jens - Joep - Josephine - Joy - Kate - Kate - Kieki Roos - Koen - Lars  
Lars - Lieke - Lotte - Lotte - Luuk - Luuk - Lynne - Mila - Milo - Morris - Noa  

Noor  - Noud - Olivier - Philou - Renske - Ruben - Sam - Sarah - Sofie - Sophie 
Stijn  - Sven - Sverre - Thijs - Tim - Vince - Vos - Wiebe - Xam - Zoë 

 

alle pappa’s, mamma’s, broertjes en zusjes 

  
warme feestdagen &  

een liefdevol en gezond 2015 


