
  

  
  

 

 
 
 
Beste ouders, verzorgers,  
 
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief voor de maand mei.  
 
Personeelsnieuws: 
 
Dagopvang: 
Suzan: 
Vanaf 6 mei is Suzan weer terug van haar zwangerschapsverlof. Zij zal op dinsdag en donderdag op 
de Bloemetjes gaan werken. Fijn dat je er weer bent! 
 
Sabina: 
De afgelopen maanden is Sabina bezig geweest met haar revalidatie. Maar zij merkt dat zij niet 
voldoende vertrouwen in haar knie heeft om in de kinderopvang te blijven werken. Zij gaat een 
nieuwe uitdaging aan per 6 juni bij Cello, als activiteitenbegeleidster. Wij wensen haar veel succes en 
plezier toe in haar nieuwe werkomgeving. 
 
BSO 
Inci: 
Inci is vanaf 6 mei 2 weken vrij. Zij gaat een cursus volgen in het buitenland. 
 
Olga: 
Olga zal op 14 mei een medische ingreep ondergaan en daardoor 2 weken niet op de BSO aanwezig 
zijn. Wij wensen haar een spoedig herstel. 
 
Remco: 
Remco zal door medische redenen de komende weken minder of niet op de BSO aanwezig zijn. Ook 
hem wensen wij een spoedig herstel.  
 
Door de afwezigheid van bovenstaande collega’s, zullen Chantal en Mariëlle onder meer bij de BSO 
inspringen. Ook zij zijn bekend met de kinderen. Zo kunnen alle geplande workshops en uitstapjes 
toch doorgang blijven vinden.  
 
Nieuwe collega: 
Vanaf 6 mei komt Jaimy Gerbrands-Vink ons team versterken. Enkele jaren geleden heeft zij bij ons 
stage gelopen en komt nu bij ons werken. Ze heeft nog geen vaste groep, maar zal overal inspringen 
bijvoorbeeld bij vakanties of ziekte. Hierbij stelt zij zich graag aan jullie voor.  
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NIEUWSBRIEF MEI 



Hallo allemaal, 

Graag stel ik mijzelf even voor. Ik ben Jaimy Gerbrands - Vink 
en woonachtig in Vught samen met mijn man en zoontje Fez.  

Sinds 2013 ben ik werkzaam in de kinderopvang. Ik ben heel blij 
dat ik het team mag komen versterken. En heb zin om jullie 
allen te leren kennen.  

Mochten jullie vragen hebben, stel ze gerust!  

Groetjes, 

Jaimy 

Piraatjes: 
Doordat Bianca niet meer bij ons werkzaam is, gaan Chrystel, Tessa en Laura samen De Piraatjes 
vormgeven. Zo heeft elk kind minimaal één vast gezicht en wat voor de rust op de groep zorgt. Het 
kan dus zijn dat je kind de komende weken een andere mentor toegewezen krijgt.  
 
 
Dagopvang: 
Het nieuwe thema op de dagopvang is Familie en Dit 
ben ik. Bij Familie komt bijvoorbeeld Zwangerschap en 
Wie behoort tot mijn familie. Bij Dit ben Ik, komt het 
lichaam aanbod en hoe zie ik eruit.   
Kortom een leuk thema waar wij met de kinderen 
samen op onderzoek uitgaan.  
 
 
 
 
 
 
BSO 
De BSO staat bekend om zijn leuke, bijzondere en mooie workshops. De afgelopen weken hebben de 
kinderen onder meer Dino’s geknutseld, eigen knuffels gemaakt en zijn zij erop uit geweest de 
Brandweerkazerne. Voor de komende weken staan onder meer een uitstapje naar een boerderij op 
het programma. Welke uitstapjes wanneer ondernomen worden, daarover wordt u nog 
geïnformeerd. 
 
Als er uitstapjes gepland zijn, en je kind wil mee, geef je kind dan op via 
uitstapje@kinderopvangonderdepannen.net Dan weten wij welke kinderen mee gaan en hoeven wij 
niet voor een bepaalde tijd terug te zijn.  
 
Moederdag 
Voor de vaders onder ons, vergeet niet dat het 12 mei Moederdag is! Alle kinderen van de 
dagopvang hebben afgelopen weken hard gewerkt aan een Moederdagcadeau. Dit hebben de 
kinderen al mee naar huis gekregen of krijgen dit nog mee. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Team Kinderopvang Onder de Pannen 
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