Nieuwsbrief december 2019
Terugblik op de thema’s: Sint Maarten en Sinterklaas
Ter voorbereiding op Sint Maarten hebben de
kinderen mooie lampionnen gemaakt.

De kinderen zijn op 11 november in de buurt wezen
lopen, hebben liedjes gezongen en veel lekkers
gekregen.

De kinderen van de B groep tijdens hun pietengym.

Op 5 december heeft de Sint een van zijn pieten
laten langskomen om cadeautjes te geven aan de
kinderen.

Dank u Sinterklaasje!

Volgende thema: Kerstmis
We zijn alweer klaar voor ons volgende thema, het thema kerstmis. De groepen zijn al mooi versierd. We
willen natuurlijk niet alles weggeven, maar hieronder kunt u alvast een foto zien.

Eigendommen voorzien van een naam
Regelmatig hebben kinderen dezelfde kleding en spullen; jassen, schoenen, tassen, broodtrommels,
drinkbekers etc. Om te voorkomen dat de kinderen het verkeerde meenemen, willen we u vriendelijk
verzoeken om de kleding en spullen van uw kind te voorzien van een naam.

Gevonden voorwerpen
Op de foto’s hieronder zijn de gevonden voorwerpen te zien. Wij verzoeken u vriendelijk om de spullen mee
te nemen, dit kan tot uiterlijk 20 december. Hierna worden de spullen naar een goed doel gebracht.

Planning kerstvakantie
Datum

Groep

Activiteit

Bijzonderheden

23-12

A

Sport / spel & broodjes maken

23-12

B

Sport / spel & gourmetten

23-12

C

Lasergamen & Kerststukjes maken

24-12

A

Kids Playground

Kinderen mogen bij Kids Playground
opgehaald worden. Wij vertrekken om
16.00 uur richting Happy Kids Almere

24-12

B

Kids Playground

Kinderen mogen bij Kids Playground
opgehaald worden. Wij vertrekken om
16.00 uur richting Happy Kids Almere

24-12

C

Kerstbingo & broodjes maken

27-12

A

Theater / muziek & soep maken

27-12

B

Theater / muziek & soep maken

27-12

C

Gamedag

30-12

A

Wortelcake maken & knutselen

30-12

B

Gamedag / chilldag

Eigen spelcomputer mag mee (geen
telefoon)

30-12

C

Boulderen

Eigen gymschoenen verplicht

31-12

A

Liedje voorbereiden

31-12

B

Hapjes voorbereiden voor de jaarafsluiting

Ouders zijn ook welkom voor de
jaarafsluiting

31-12

C

Hapjes voorbereiden voor de jaarafsluiting

Ouders zijn ook welkom voor de
jaarafsluiting

02-01

A

Eigen theatervoorstelling

Ouders zijn ook welkom voor de
jaarafsluiting

02-01

B

Avontura Dronten

02-01

C

Holiday quiz

03-01

A

Chilldag

03-01

B

Disco & lekkere hapjes

03-01

C

Flevonice

Eigen spelcomputer mag mee (geen
telefoon)

I.v.m. de veiligheid zijn eigen
handschoenen verplicht

Aankomende feestdagen
-

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.

Jaarafsluiting
Op 31 december zijn alle ouders vanaf 16.00 uur welkom om het jaar gezamenlijk af te
sluiten met een hapje en een drankje.

Nieuwe kinderen
Wij heten onze nieuwe kinderen van harte welkom bij Happy Kids Almere!

