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Nieuws van Klein Geluk
Een verse nieuwsbrief van Stichting Klein Geluk. Hierin delen
we actualiteiten, mededelingen en inkijkjes in beide locaties.
Veel leesplezier!

Prachtig nieuws!
2021 zijn we geëindigd met het prachtige nieuws dat Vivian en Jesse een
dochtertje hebben gekregen, Chloé. En 2022 zijn we begonnen met het prachtige
nieuws dat ook Ellen en Jorjan een dochter hebben gekregen, Doris. Beide meisjes
en moeders maken het super goed!

Vervanging verlof voorbij
Vivian heeft er heel veel zin in om jullie kindjes weer te zien en om nieuwe kindjes te
leren kennen. Vanaf 4 april is zij weer op maandag en woensdag in Sint Agatha en op
dinsdag, donderdag en vrijdag in Boekel. Wij willen Hanneke, Rian, Carolien en Othie
ontzettend bedanken voor het vervangen van Vivian. Wat een lieve en flexibele
dames! Super bedankt! Gelukkig zien we Hanneke gewoon nog op maandag en
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woensdag in Boekel. Carolien blijft voorlopig nog in Sint Agatha naast Vivian werken en
Rian blijft onze invalskracht.

Verandering dagelijkse berichtjes
Vanaf eind november vorig jaar hebben wij een verandering ingebracht m.b.t. de
dagelijkse mail naar ouders toe. De mail bevat foto’s van de ochtend en een klein
verslagje. Voorheen was het verslag uitgebreider. Omdat wij van niemand hebben
teruggekregen dat onze mailtjes te weinig informatie bevatten om in gesprek te
kunnen gaan met je peuter gaan wij ervanuit dat het kleine verslagje ook volstaat.
Mochten jullie toch nog tips hebben voor onze verslagjes dan horen wij dat graag.

Open ochtend Sint Agatha
Op woensdag 6 april is er een open ochtend op
onze locatie Sint Agatha. Samen met
jenaplanschool Lindekring zetten we de deur open
voor iedereen die graag een keer een kijkje komt
nemen. Kent u misschien nog iemand die op zoek
is naar een liefdevolle plek voor hun peuter of
kleuter, geef dan gerust onze open ochtend door!

Pedagogisch beleid en beleid veiligheid en
gezondheid
Ons pedagogisch beleid en beleid veiligheid en gezondheid zijn altijd inzichtelijk
voor ouders op de groep of kunnen toegestuurd worden als ouders daar behoefte
aan hebben. U kunt hierover altijd contact zoeken met onze medewerkers

Herinnering!
We willen u vragen om tassen, jassen en fruitbakjes te voorzien van de naam van
uw kind. Zo voorkomen we vergissingen.
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Even voorstellen

Brengen en halen
Langzamerhand gaan we als vanzelf weer terug naar ‘het oude’, vóór corona. Dat
is erg fijn. Er zijn ook een paar veranderingen die zullen blijven omdat ze fijner
blijken te zijn voor de kindjes. Voor Boekel houdt dat het volgende in met
betrekking tot het brengen en halen van de kinderen.
Brengen:
Alle kinderen mogen weer gebracht worden tussen 8.45 en 9.00 uur.
Vóór 8.45 uur zijn onze pedagogisch medewerksters bezig om de ochtend voor te
bereiden. Er is altijd de mogelijkheid om met je kindje(s) een rondje te wandelen
door de tuin of op de gang te wachten, mocht je eerder zijn. Als kindjes bij Klein
Geluk zijn gebracht mogen ouders onze ruimte zowel via binnen verlaten (zoals je
ook binnenkomt) of via ons binnentuintje.
Halen:
Ouders mogen buiten (aan de achterzijde) wachten tot de kindjes via het poortje
van ons binnentuintje naar hen toe komen. Tassen en fruitbakjes staan aan de
voorzijde bij Klein Geluk.
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Vakanties 2022
Meivakantie

23 april – 8 mei

Zomervakantie

23 juli – 4 september

Herfstvakantie

22 oktober- 30 oktober

Kerstvakantie

24 december- 8 januari

Helaas kunnen wij u geen compensatie bieden wanneer u besluit buiten de
schoolvakanties vakantie op te nemen. We kunnen namelijk de weken dat uw
kindje er niet is, niet zomaar ‘vullen met een ander kindje’. Uiteraard kunt u met
vakantie gaan wanneer u zelf wilt, de kosten lopen echter wel door.

Coaching
De pedagogische coaching een belangrijk onderwerp binnen onze peuterspeelzaal.
Al onze medewerkers ontvangen persoonlijke coaching van onze gecertificeerde
pedagogisch coach Vivian. Ons uitgebreide coachingsplan vindt u op onze website.
De volgende nieuwsbrief verschijnt volgend seizoen.

Stichting Klein Geluk
www.peuterspeelzaalkleingeluk.nl
stichtingkleingeluk@outlook.com
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