
  

  
  

 

 
 
 
Personeelsnieuws: 
 
Bianca: 
Tot onze spijt heeft Bianca besloten bij ons te stoppen als pedagogisch medewerkster. Na 3,5 jaar 
gaat zij terug naar haar roods, ze gaat werken bij Kentalis met kinderen van 16 tot 26 jaar. Wij zullen 
haar inspiratie, geduld en liefde voor elk kind afzonderlijk gaan missen. Wij wensen haar veel succes 
in haar nieuwe werk. Haar laatste werkdag is donderdag 25 april. 
 
Doordat Bianca ons gaat verlaten en Suzan Gibbon terugkomt van zwangerschapsverlof, zal er met 
een aantal pedagogisch medewerksters geschoven gaan worden. Hoe we dit oplossen zullen wij 
volgende week aan u laten weten.  
 
Janneke: 
Janneke is op 19 maart trotse moeder geworden van zoon Guus. Wij wensen haar en haar gezin nog 
een leuk zwangerschapsverlof toe.  
 
Suzan: 
Suzan komt per 6 mei terug van zwangerschapsverlof. Wij zijn blij dat ze er weer is! 
 
Dagopvang: 

Op de dagopvang is het thema Lente. En tijdens de 
Lente beginnen de bomen blaadjes te krijgen, de 
bloemetjes uit de komen en de lammetjes worden 
geboren. Bij de Rupsjes en Piraatjes hebben de 
kinderen zelf groente gezaaid en deze begint nu 
langzaam uit te groeien. En zo blijkt dat alles wat 
aandacht groeit.  
        
   
 
 
 
 
 
 

 
Bij de Bijtjes hebben de kinderen hun handjes onder de tekening van Nijntje 
gezet. Zo wordt de tekening nog vrolijker. En natuurlijk spelen de kinderen 
lekker buiten, gaan de eendjes voeren en lekker wandelen. 
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Zoals ook bij de andere groepen, zijn de Bloemetjes en de Vlindertjes veel buiten te vinden. Maar ook 
het knutselen en knuffelen wordt niet vergeten.  
 
 
BSO 
Op de BSO gaan we de komende weken weer veel ondernemen. Afgelopen maandag zijn wij wezen 
midgetgolfen, echter de regen, donder en bliksem gooide roet in het eten.  Dus binnenkort gaan wij 
nog een keer.  
Vandaag hebben de kinderen lekker pizza gebakken en natuurlijk ook opgegeten.  
Volgende donderdag staat een bezoek aan de brandweer gepland en wel op de brandweerkazerne. 
 
Als er uitstapjes gepland zijn, kun je je kind opgeven via uitstapje@kinderopvangonderdepannen.net 
 
Pasen 
Op 21 april is het weer Pasen. Volgende week staat in het teken van Paaseieren zoeken, een 
Paaslunch op 18 en 19 april en natuurlijk komt de Paashaas ook weer langs. Kortom het belooft een 
leuke week te worden.  
 
Wij wensen iedereen alvast fijne Paasdagen en een leuke en gezellige meivakantie vol speelplezier 
toe. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Team Kinderopvang Onder de Pannen 
 
 

mailto:uitstapje@kinderopvangonderdepannen.net

