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

Medewerkers
Er zijn een aantal veranderingen in ons team.
Ricarda, vakkracht beeldende vorming, gaat zich per 1 februari volledig richten op haar eigen bedrijf.
Het lukt niet om daarbij nog voor ZieZoo werkzaam te zijn.
Wij vinden het heel erg jammer dat Mieke besloten heeft om ons te verlaten. In de praktijk bleek het
werk als teamcaptain en de zorg voor haar gezin moeilijk te combineren. Mieke zal per 1 februari uit
dienst gaan om meer thuis te zijn met haar eigen kinderen. Mieke zal in januari gaan afronden en zelf
weinig meer op de groep aanwezig zijn. Wel zal zij nog deels aanwezig zijn op de locatie. Persoonlijk
afscheid nemen kan tijdens de Nieuwjaarsborrel. Zie de uitnodiging aan het einde van deze nieuwsbrief
voor meer informatie. Wij danken Mieke voor haar inzet en betrokkenheid bij ZieZoo en de start van de
locatie in Nootdorp en we wensen haar alle goeds toe samen met haar gezin. We zullen zeker contact
houden!
Marjo Broekman is voor Mieke aangenomen en zal per 1 februari gaan starten. Na oorspronkelijk in de
kinderverzorging en als activiteitenbegeleidster te hebben gewerkt, is Marjo vanaf 2002 werkzaam in de
kinderopvang. Zij heeft ruim 10 jaar ervaring als locatiemanager en heeft tevens veel ervaring in de
samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang. Marjo zal ook aanwezig zijn op de nieuwjaarsborrel.
Lizeline is ook aangenomen per 1 januari 2017. Na haar opleiding Sociaal Cultureel Werk is zij als
pedagogisch medewerker in de kinderopvang gaan werken. Zij is zich daarna gaan specialiseren binnen
de natuur- en milieueducatie. Lizeline zal vooral op onze boerderijlocatie in Voorburg en Pijnacker
werkzaam zijn, maar u kan haar ook in Nootdorp tegen gaan komen.
Paula Toet is een nieuwe collega die af en toe in Nootdorp werkzaam zal zijn. Zij is opgeleid tot
onderwijsassistente en heeft veel ervaring opgedaan op basisscholen. Ook heeft zij ervaring binnen de
kinderopvang. In haar vrije tijd is zij te vinden bij de turnvereniging waar zij turn- en gymlessen geeft.

Oudercommissie Nootdorp
We hebben 2 aanmeldingen gekregen op onze oproep voor de oudercommissie. Maya, de moeder van
Armaan, Dinand, Evander en Farah Lisa, en Kavita, de moeder van Abhimanyi en Yashodhan, zullen de
ouders van ZieZoo Nootdorp vertegenwoordigen. Wilt u graag met hen en ons meedenken en het voor
de kinderen nog leuker maken? Stuur dan een mailtje naar nootdorp@ziezoo.nl
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Voorschoolse opvang
Voorschoolse opvang bieden wij vanaf 07.00 uur inclusief ontbijt. Kijk voor meer
informatie op onze website. Weet u ouders die voorschoolse opvang kunnen gebruiken?
Laat het hen weten!

Sinterklaas bij ZieZoo
Op donderdag 1 december stuurde Sinterklaas de Pieten langs met cadeautjes en zijn de kinderen erg
verwend met een cadeautje voor thuis. Ook kregen wij speelgoed voor op de groepen. We hebben
natuurlijk goed gezongen voor Sinterklaas en hebben buiten met alle kinderen nog een spellenparcours
gedaan: pietentikkertje, pepernoten strooien, cadeautjes in de schoorsteen gooien en natuurlijk hebben
de kinderen geoefend met zo snel mogelijk op het dak klimmen. Het was een gezellige middag!

Zwemles bij Ziezoo
Op dinsdagen bieden wij de mogelijkheid voor kinderen om zwemles te hebben bij de Hofspetters in het
Hofbad. U regelt de zwemles zelf bij de Hofspetters en geeft aan hen door dat uw kind via ZieZoo komt.
Daarna geeft u aan ons door dat uw kind daar zwemt. Dan zullen wij uw kindje naar het Hofbad brengen
en weer terugbrengen naar de locatie. U kan ook uw kind zelf in het zwembad ophalen. Heeft u op dinsdag
bij ons BSO en heeft u interesse in deze zwemles? Interesse of vragen? Loop even bij ons binnen voor
meer informatie of stuur een mailtje naar nootdorp@ziezoo.nl.

Herfstvakantie en herfstwandeling
Het is al even geleden maar we hebben een sprookjesachtige herfstvakantie gehad. We hebben zelf een
sprookjesboom gemaakt met decoratie, een sprookje uitgevoerd, we zijn naar museum Boymans van
Beuningen geweest en we hebben gezellige sprookjesspellen gedaan. Al met al is het een hele gezellige
vakantie geweest.
De week na de herfstvakantie hebben we een herfstwandeling gehouden. Foto’s hiervan zijn al op
Facebook gepubliceerd en u vindt ze ook op onze website onder Gallery. Bedankt voor alle leuke
reacties, volgend jaar weer!

Junior Lego League
Vanaf oktober hebben kinderen van ZieZoo en kinderen van school die niet op de ZieZoo zitten hard
gewerkt aan hun project. Team ZieZoo Voorburg is met de 1e prijs weggegaan maar Team ZieZoo
Nootdorp heeft de creativiteitsprijs gewonnen met hun 3d poster. Alle deelnemers hebben ook een
certificaat ontvangen. We zijn trots op hun prestatie! Kijk op onze website voor een verslag van deze
dag en foto’s.

Slofjes
Denkt u er aan dat het nu kouder is en het fijn is als de kinderen binnen slofjes dragen. U kunt deze zelf
meenemen en bij ons achterlaten. Of de kinderen kunnen gebruik maken van leenslofjes die bij ons
beschikbaar zijn.
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Programma Kerstvakantie
Deze vakantie staat in het thema van Kunst en Vliegwerk.

Week 1
L/R

Maandag
26-12
GESLOTEN

Dinsdag
27-12
Sneeuwbollen
maken.

L/R

GESLOTEN

Kittens

GESLOTEN

Frisbeeën

Maandag
2-1
ZieZoo
museum,
maak je eigen
kunstwerk
met
verschillende
materialen.
Standbeelden
uitbeelden

Dinsdag
3-1
Mobile van
Calder
maken

Woensdag
28-12
Bouw je eigen huis
van kranten.

Donderdag
vrijdag
29-12
30-12
Muziekestafette Ballonnenspellen
Vliegen ze wel of
niet?
Vuurwerk
hapjes maken
Vliegers maken Zwaartekracht
van natuurlijke
en zo.
materialen

Week 2
L/R

Kittens

Woensdag
4-1
Mobiel maken van
een tak met
kunstvoorwerpen
eraan

Dartwedstrijd Zwaartekracht en zo
met
zelfgemaakte
pijlen

Donderdag
5-1
Hapjes maken
voor
nieuwjaarsborrel

vrijdag
6-1
Tafeltennis

Vlieg door de
lucht
(springvormen)

Tafeltennis

De activiteiten voor de periode na de kerstvakantie zullen wij u later doen toekomen. Deze zullen we ook
op de homepage van onze website publiceren. Zo kan u elke dag zien wat er op het programma staat.
Handig om te weten of u bijvoorbeeld sportkleding en -schoenen moet meegeven.
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Op de terugweg in
slaap in onze schoolbus
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Uitnodiging
Donderdag 5 januari 2017 organiseren
wij een Nieuwjaarsbijeenkomst.
We nodigen u daarom van harte uit om
met ons, de leerkrachten en de andere
ouders een toost op dit nieuwe jaar uit te
brengen en het jaar feestelijk te
beginnen.
U kunt afscheid nemen van Mieke en
kennismaken met Marjo.
U bent welkom, met uw kind(eren) vanaf
17.00 uur tot ongeveer 18.30 uur.
We zullen met de kinderen wat kleine versnaperingen klaarmaken (geen
avondmaaltijd) en natuurlijk staat er ook een (non-alcoholisch) drankje voor
u klaar.

Tot dan!
Met vriendelijke groet,
Team ZieZoo Nootdorp
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