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Amsterdam, 05-04-2021

Beste ouder(‘s) en verzorger(‘s),
Wij hebben een aantal mededelingen voor u:
Feestdagen
Vrijdag 15 april is het goede vrijdag en is de opvang geopend tot 17.00 uur.
Maandag 18 april is het 2e paasdag en zijn wij gesloten. Dinsdag 19 april
houden wij een paasontbijt op beide locaties. Voor de toppertjes mogen
de ouders hier ook bij aanwezig zijn, u kunt zich aanmelden in de gang van
de toppertjes.
Dinsdag 26 april vieren wij koningsdag op de opvang. Van 15.30 uur tot
17.00 uur zullen wij verschillende activiteiten aanbieden. Alle kinderen en
ouders zijn welkom bij beide locaties. Er komt binnenkort een aanmeldlijst
op de gang waar u zich kan inschrijven. Woensdag 27 april zijn wij gesloten.
Maandag 2 mei staat voor de meeste al vast dat het Suikerfeest wordt
gevierd. De opvang is dan geopend tot 17.00 uur. Doordat de meeste
kinderen niet aanwezig zullen zijn, gaan wij de planning aanpassen. Kunt u
aan ons doorgeven of uw kind deze dag aanwezig is, wij zullen de
toppertjes bij de lieverdjes samenvoegen.
Dinsdag 3 mei vieren wij het Suikerfeest bij ons op de opvang. U ontvangt
hier later meer informatie over.

Studiedag
Wij hebben eerder doorgegeven dat wij maandag 2 mei een studiedag
zouden houden, maar vanwege het Suikerfeest moeten wij deze
verplaatsen. Op dinsdag 7 juni zal deze studiedag gaan plaatsvinden.

10 minuten gesprekken
In de week van 18 april zullen wij weer 10 minuten gesprekken gaan
houden voor beide groepen. U kunt deze inplannen met de mentor van uw
kind. De mentor kunt u vinden in de ouderportaal of eventueel navragen
op de groep. Let op: kinderen die korter dan 3 maanden bij ons op de
opvang zijn, hebben nog geen 10 minuten gesprekken.

Met vriendelijke groet,

Team Lieve Schoot

