Info van Thuishuis

Nummer 8 – juli 2014

In deze nieuwsbrief:







Buiten spelen
Bezoek burgemeester en wethouders
Afscheid Merel en Arjan
Nieuwe peuter in Thuishuis Pompidoe
Verjaardagen
Vakantie

Buiten spelen
Er wordt bij Thuishuis Pompidoe veel
buiten gespeeld, dus was het tijd voor
wat nieuwe attributen voor buiten.
De stapstenen, het dartspel, zandbakspullen om lekkere zand ijsjes en
zandtaartjes mee te maken en mooie
vormen voor een zandkasteel, werden
door de kinderen erg positief ontvangen.
Maar ook de maaimachine en de auto’s die er al waren, worden nog bijna
dagelijks gebruikt!

beerrrrrrr

In mei werd het pas echt lekker weer, dus nog meer reden om naar buiten…

Bezoek burgemeester en wethouders
Op dinsdag 17 juni 2014 bracht het college van Kollumerland c.a. een bezoek
aan Thuishuis Pompidoe Kindercentrum te Kollumerpomp. Het college bezoekt
periodiek bedrijven in de gemeente om op die manier kennis te maken met de
eigenaren en de wijze van bedrijfsvoering. De burgemeester en wethouders
waren erg onder de indruk van onze kinderopvang. En vonden de combi van
KDV-VSO-TSO-BSO-PSZ wel heel bijzonder (vooral omdat dat hoofdzakelijk door
één persoon wordt gedaan). Ze spraken grote waardering uit voor het opzetten
van deze belangrijke voorziening in Kollumerpomp en het vele aantal uren wat
er in gestoken wordt.

Voor meer foto’s zie http://www.rtvnof.nl/bedrijfsbezoek-college-bij-thuishuispompidoe-te-kollumerpomp/

Afscheid
Op dinsdag 24 juni namen we afscheid van stagiaire Merel de Groot en Arjan van
Straten.
Merel heeft bijna een jaar bij Thuishuis Pompidoe
Stage gelopen. En heeft vorige week haar PW4
diploma gehaald.
Arjan is al bij Bregtje in de opvang vanaf de tijd dat
hij nog een baby was. Hij is net 12 jaar geworden,
dus reden genoeg om een leuk fotoboekje te maken
met foto’s vanaf zijn babytijd tot nu.
Arjan bij Bregtje thuis op de schommel

Ook Merel kreeg een fotoboekje met foto’s van haar stage tijd bij Thuishuis
Pompidoe, zodat ze later nog eens herinneringen op kan halen. Merel kreeg van
de kinderen nog een map met kleurplaten en tekeningen. Allebei kregen ze nog
een afscheidscadeau.
We gingen eerst gezellig bingo spelen
en daarna barbecueën bij de familie van
Straten op het overdekte terras (want het
regende). Het werd een gezellige middag.

We zullen ze beiden missen, maar ze mogen altijd nog eens langs komen !

Nieuwe peuter in Thuishuis Pompidoe
Vanaf 1 september komt Steijn Tiesinga voor 3 maanden op de dinsdag en de
donderdag naar Thuishuis Pompidoe. Voor Steijn is het geen onbekende
plek, want hij komt nu al 2 keer in de week bij de peuterspeelzaal. We hopen
dat hij met evenveel plezier bij onze kinderopvang komt dan dat hij nu naar de
peuterspeelzaal gaat. Maar dat gaat vast goedkomen. Steijn welkom in ons
midden !

Verjaardagen:
Er waren het afgelopen kwartaal weer enkele
verjaardagen.
We vierden de verjaardag van Thomas, Arjan Pilat,
Lisette, Arjan van Straten, Jildou en Lisanne.
De kinderen die komend kwartaal jarig zijn:
8 juli:
15 juli:
7 augustus:

Lucas van der Steeg
Suzanne van Straten
Sofia van der Steeg

Vakantie
Thuishuis Pompidoe is in de zomervakantie
gesloten van: 21 juli t/m 8 augustus (bouwvak)
Heel veel plezier met de Thuishuis strandbal die
jullie hebben ontvangen !
Tot zover deze achtste nieuwsbrief ...
Met vriendelijke groeten,
Bregtje Kingma
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