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Nieuw 
Hoe leuk is het om een broertje 
of zusje te krijgen, Lotte heeft 
pas echt geluk, die krijgt ze 
gewoon allebei! Wij zijn dan 
ook vereerd om voor Jesse en 
Sanne te mogen zorgen. 
Welkom allebei! 
Naast Jesse en Sanne zijn wij 
ook erg vereerd met het 
broertje van Sjoerd, Bram.  
Ook jij bent van harte welkom! 
 
Verlaten 
Jammer genoeg gaat één van 
ons grootste hulpje ons 
verlaten. Indigo wordt namelijk 
4 en zal daarom naar school 
gaan. Wat spannend, maar oh 
zo leuk! Wij wensen jou veel 
plezier en zijn er van overtuigd 
dat jij het kan! 
 
Activiteiten 
Het kamperen was weer erg 
gezellig. Het ging van frietjes 
eten tot in hun pyjama spelen 
en zelfs nog in de tent door 
keten. Wat een lol hadden de 
kinderen. Na wat uren keten 
waren ook zij uitgeput en lagen 
zij heerlijk te slapen. De 
volgende ochtend zijn we 
begonnen met een goed ontbijt 
en dat was ook maar goed, want 
er stonden een hoop leuke 
activiteiten te wachten. Na een 
potje bowlen en water pret was 
de dag zo voorbij gevlogen. Snel 
naar huis en goed bijslapen! 
Ook het personeel (ha, ha). 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Groen denken, groen doen 
De afgelopen periode zijn wij 
druk bezig geweest met het 
bedenken en proberen van 
nieuwe groen denken, groen 
doen activiteiten. Zo hebben wij 
kleine activiteiten bedacht 
waarbij kinderen de 
avontuurtuin leren kennen. 
Draai de peil en ga het zoeken 
was de opdracht -> 
 
Halen en brengen 
Wij vinden het ten eerste heel 
belangrijk, maar daarnaast ook 
erg gezellig om met ouders in 
gesprek te gaan over wat hun 
kind al kan of nog nodig heeft. 
Neem daarom genoeg tijd voor 
een goede overdracht. Wij staan 
namelijk klaar voor jullie!  
Let wel op de tijd! Graag tussen 
7.30 – 9.30 uur en 15.30 – 17.50 
uur. 
 
Familiefoto’s 
De familiefoto’s blijven in trek! 
Kijk die Teun nou eens genieten 
van zijn gezellige familie tussen 
alle andere families! 
Hangt jou foto er nog niet 
tussen? Druk hem dan snel af en 
wij zullen een plekje voor jullie 
er tussen zoeken. 
 
Kersenboer 
Het kersen seizoen is al in volle 
gang en wij gaan dit met onze 
kleine vriendjes ontdekken. Wij 
zullen namelijk samen met de 
kinderen hier naar toe gaan.  
Zij zullen zien hoe de kersen 
groeien of geplukt worden en 
nog beter ‘hoe ze proeven!’. 



 
 

Wist u dat: 
 

 Joyce, de moeder van Juliette zwanger is? 
 

 Veerle bij de vraag “ga jij naar Sardinië?” antwoorden “Nee, ik ga naar 
Italië!” 
 

 Sam bij de vraag “Wat ga jij vanmiddag doen?” antwoorden “Jij bedoeld 
bij Luxemburg?” Sam bedoeld natuurlijk dat hij een weekendje naar 
Luxemburg gaat. 

 

 Je een foto van jouw kind boven de kapstok kunt hangen? Altijd leuk om 
te zien hoe de kinderen er als baby uit hebben gezien! 
 

 Ien grote zus is geworden van haar kleine zusje Jans. 


