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Belangrijke data:
4 december
5 december
16 december
22 december
25 dec t/m 5 jan
28 december
Januari 2018

Nieuwsbrief december 2017
In deze nieuwsbrief een verslag van de
afgelopen maanden, toekomstige activiteiten
en praktische informatie.

school 14:00 uur uit
school 12:00 uur uit
regiofinale junior First Lego League
school 12:00 uur uit
kerstvakantie (programma zie bijlage)
Ouderjaardiner ZieZoo (info volgt later)
Nieuwjaarsreceptie (datum volgt later)

Kerstvakantie
De Kerstvakantie (25 dec t/m 5 januari 2018 m.u.v. 25 en 26 december en 1 januari ) is ZieZoo
ZieZoo café (ouderbijeenkomst
natuurlijk open. Vakantie! Het thema voor deze vakantie is “Frozen”.
Vergeet u niet uw kind warme kleding voor buiten mee te geven (warme jas, sjaal, muts,
handschoenen en goede schoenen) zodat wij ook naar buiten kunnen.
Wij stellen het op prijs als u uw kind in de ouderportal aan- of afmeldt voor deze vakantiedagen. Doet
u dat a.u.b. een week van tevoren i.v.m. het organiseren van activiteiten en uitjes.

Ouderportal
Let op: u kan in de ouderportal uw kind afmelden en ook juist bevestigen. Voor de vakantieweken
verzoeken wij u voor alle dagen opvang duidelijk aan te geven of uw kind komt of niet. Zodoende
hebben wij een juiste inschatting van het aantal kinderen voor de uitjes, reserveringen, plaatsen in
onze bus en een juiste personeelsplanning.
U kan in de ouderportal opvang altijd afmelden en bevestigen, maar incidenteel “aanvragen” kan tot
een week van tevoren. Wilt u toch extra opvang op korte termijn? Neem dan z.s.m. persoonlijk contact
met ons op. Stuurt u ons a.u.b. geen email.

Ouderraad Nootdorp
In de vorige nieuwsbrief heeft de Ouderraad zich aan u voorgesteld. In verband met drukke
werkzaamheden heeft één van de ouders te kennen gegeven te stoppen met deze activiteit. De
ouderraad is op zoek naar nieuwe ouders die zitting willen nemen in deze raad. Heeft u interesse en/of
wilt u meer weten wat de Ouderraad zoal doet dan kunt u een mail sturen naar
or.nootdorp.ziezoo@gmail.com.

Medewerkers
Op dinsdag 14 november hebben wij afscheid genomen van Jamaica. Zij gaat op zoek naar een andere
werkkring.
Michelle is terug van haar zwangerschapsverlof en werkt tot aan de kerstvakantie op dinsdag bij de
Kittens en op donderdag bij de Lynxen.
Sinds 9 oktober hebben wij Joy Brenkman in ons team. Zij is een sportvakkracht.
Joy is afgestudeerd als sportdocent van het ROC Mondriaan.
Ze is gespecialiseerd in het werken met kinderen, ouderen
en gehandicapten. Ze heeft zich in haar opleiding
beziggehouden met dans, buitensport en fitness. Tijdens
haar opleiding heeft ze geleerd hoe ze d.m.v. sport iedereen
kan motiveren om te gaan sporten. Joy heeft een positieve
energie waardoor het sporten nog leuker wordt. Ze is het
liefst buiten en in de natuur met de kinderen.

Junior First Lego League
De kinderen zijn onder leiding van Evelien zich al een
aantal weken aan het voorbereiden voor de regiofinale
van de Junior First Lego League. De finale vindt plaats
op zaterdag 16 december in het Science Centre
(Mijnbouwstraat 120) in Delft. De spanning stijgt voor
het ‘Waterdruppeltjes’ team van Nootdorp. Wij wensen
hen dan ook heel veel succes.
Komt u ons aanmoedigen? Er is die dag vrij entree, ook
voor het Science Centre. De junior finale vindt plaats in
de ochtend.

Herfstwandeling
Op zondag 29 oktober verzamelden maar liefst 120 ouders en kinderen in de
Delftse Hout voor een gezellige natuurwandeling met na afloop gezellig
pannenkoeken eten. Het weer werkte mee en het was bovenal heel gezellig!

Tevredenheidsmeting
Wij starten binnenkort met een continue tevredenheidsmeting. Wat dit inhoudt, leest u in de bijlage.

Sinterklaasfeest
Maandag 27 november hebben wij het Sinterklaasfeest gehouden. Alle kinderen hebben vooraf een
brief gekregen met de uitnodiging. Alle kinderen waren welkom! Er was een gedicht waarin verteld
werd hoe wij de zakken met cadeautjes konden vinden. Er hingen overal enveloppen in de kleur paars
voor de Kittens, in de kleur groen voor de Lynxen en in de kleur oranje voor de Rangers. In deze
enveloppen zaten aanwijzingen die ons steeds dichter bij de zakken met cadeautjes brachten. En ja
hoor eindelijk waren alle zakken gevonden en konden de groepscadeau ’s uitgepakt worden. Natuurlijk
is er daarna tijd geweest om met de nieuwe cadeautjes te spelen. De moeder van Yash en Abhi kwam
al wat eerder en heeft met de kinderen diverse nieuwe spelletjes gespeeld. Voor de ouders was er
heerlijke warme chocolademelk met slagroom en eigen gebakken dikke speculaas. Alles bij elkaar was
het een zeer geslaagde middag!

Namens het team van Nootdorp wensen wij iedereen alvast:

Dada collage door
Een Kittens
kijkje in onze groepen

