Nieuwsbrief november 2019
 Afgelopen thema: herfst
Afgelopen thema zijn wij bezig geweest met het thema herfst. Naast de mooie knutselwerkjes
zijn de kinderen buiten bezig geweest om de ontwikkelingen in de natuur te ontdekken. Er was
van alles buiten te vinden, bijvoorbeeld; kastanjes, eikeltjes en natuurlijk bladeren.

Nieuw thema: Sint-Maarten
11 november is de dag
dat mijn lichtje, dat mijn lichtje
11 november is de dag
dat mijn lichtje branden mag

Wij zullen tijdens het thema Sint-Maarten o.a. de welbekende liedjes nog even goed
beoefenen met de kinderen.
Op maandag 11 november gaan wij om 17.00 uur een half uurtje lopen met de kinderen. De
kinderen hebben hiervoor een zelf meegenomen lampionstokje nodig.

Terugblik op het thema herfst en de herfstvakantie

De C groep heeft de magie beleefd in attractiepark
Toverland. Een dag vol avontuur, shows en
attracties.

De A groep is naar Kids Playground geweest. De
kinderen hebben eindeloos kunnen klimmen,
klauteren en ontdekken.

Op de A groep waren onze kostuum dragende
juffen vergezeld door de mooiste prinsessen en de
stoerste superhelden op onze prinsessen- en
superheldendag.

De B groep heeft samen met de C groep de week
afgesloten met een spannende halloween dag. De
kleine gymzaal was omgetoverd in een griezelig
huis.

Feestdagen
-

Donderdag 5 december sinterklaasavond: Wij sluiten om 17.00 uur
Op Sinterklaasdag krijgen wij een bezoekje van de Sint!

-

Dinsdag 24 december kerstavond: wij sluiten om 17.00 uur

-

Woensdag 25 december eerste kerstdag: wij zijn gesloten.

-

Donderdag 26 december tweede kerstdag: wij zijn gesloten.

-

Dinsdag 31 december oudjaarsdag: wij sluiten om 17.00 uur.

-

Woensdag 1 januari nieuwjaarsdag: wij zijn gesloten.
Op de dagen dat wij eerder sluiten dienen de kinderen uiterlijk 16:45 opgehaald te
worden zodat iedereen op tijd kan vertrekken.

Kerstvakantie
De kerstvakantie is van 23 december t/m 3 januari.
Invullen lijsten kerstvakantie
De lijsten om uw kind aan te melden voor de kerstvakantie hangen al op de groepen. U wordt
vriendelijk verzocht om deze in te vullen. De lijsten dienen uiterlijk twee weken van te voren
ingevuld te zijn.
Nieuwe kinderen
Wij heten onze nieuwe kinderen van harte welkom bij Happy Kids Almere!

