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Beste ouders en verzorgers, 

Voor u ligt de  nieuwsbrief van Appels & Peren, wij proberen  een nieuwsbrief op te stellen 

met alle belangrijke informatie rondom Appels & Peren.  

Kapper 
Dinsdag 17 mei komt om 10:00 uur t/m 11:30 uur komt er een Kapster langs.  
Het is mogelijk om uw kind te laten knippen voor 5 euro. Mocht u dat willen kunt u zich 
aanmelden via  aanmeld formulier. Het aanmeld formulier kunt u bij de ingang vinden.  
 
 
Thema Familie 
We zijn begonnen aan de thema Familie! Om het goed af te sluiten hebben we een opa & oma 
ontbijt georganiseerd op donderdag 26 mei van 9:15 tot 11.00 uur  
 
Dit is de planning: 
09:15 Aankomst/welkom  
09:30 Start ontbijt 
10:00 Knutselen met kleinkind 
10:30 Verhaaltje voorlezen. Het zou leuk zijn als opa of oma zouden voorlezen. (Mailen voor 
interesse) 
Afsluiten  
 
 
Oudercommissie 
Bij de oudercommissie is er een nieuw ouder lid de moeder van Dali, Chris de Krieger.  
De oudercommissie bestaat nu uit 3 leden: Merel Weggelaar (moeder van Zoëy) 
Evelien van Altena (moeder van Selma) & Chris de Krieger .(moeder van Dali) 
We zouden met de oudercommissie graag een groepsapp willen aanmaken. 
 
 
Zwemmen 
Met de zomer opkomst zouden we het leuk vinden om in de voortuin een zwembad te 
plaatsen. Zouden jullie daarom een zwembroekje, badpak ( voor de baby’s) zwemluiers kunnen 
meenemen? Graag in het bakje bij de hal neerleggen. Laat de zomer maar komen! 
 

http://www.kdvappelsenperen.nl/index.php
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Op vakantie! 
Collega Hamida is  op vakantie!  Van 07-05-2016 t/m 07-06-2016. Sarah gaat Hamida tijdelijk 
vervangen. Sarah gaat vanaf 15-07-2016 t/m 18-08-2016 op vakantie. Waarbij Hamida, Sarah 
weer gaat vervangen. Ook Wafae gaat rond juli op vakantie, Hiba vervangt dan Wafae. 
 
 
GGD 
De GGD is op donderdag 21 april van 10:00 uur t/m 15:00 uur langs geweest. Ze heeft alles 
geïnspecteerd. Ook tijdens het buitenspelen was ze erbij. Alles verliep goed. De inspectie gaf 
ons een compliment dat de leidsters goed handelen en de opvang er goed uitziet. We wachten 
nog op het eindrapport.   
 
 
Nieuwe website 
Onze website is vernieuwd! De website is nu meer overzichtelijk. 
Alle nodige informatie kunt u vinden op www.kdvappelsenperen.nl  
 
 
 
 
Maandag 16 mei zijn wij gesloten i.v.m. 2e pinksterdag. 
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