
Nieuwskrant jan/feb 2019 

 

 

Even voorstellen: 

Ik ben Annelies Bom en ben 29 jaar. Ik woon in Oude-
Tonge samen met mijn man Leen en onze kinderen 
Fenna, Jurre en Melle. 
Ik ben al 11 jaar werkzaam in de kinderopvang, ik heb al 
eerder met Monique samen gewerkt en ben heel en-
thousiast om per februari te beginnen bij Kinderopvang 
Flakkee. 
Ik vind het fijn om een stukje in de opvoeding en verzor-
ging van jullie kinderen te mogen bijdragen en de ont-
wikkeling van dichtbij te mogen volgen, dit is bij ieder 
kind weer uniek en op hun eigen tempo. 
Ik vind het belangrijk om lol te hebben in mijn werk, 
met collega’s en vooral met de kinderen. 
Ik hoop jullie snel te zien! Groetjes Annelies 

BSO  
 
Wist u dat?  
Fem en Manou bedacht hadden om slijm te maken? Ze zelfs een 
boodschappenlijstje gemaakt hadden? Ze gele, blauwe en groene 
slijm gemaakt hebben? 
Philip de playmobile erg leuk vindt? Vanaf het eerste moment dat hij 
hier kwam hij daar al mee speelt? 
Stef hier ook al bijna komt spelen? Welkom Stef! 
Lucas de hele Lego-trein uit elkaar gehaald heeft en binnen 2 uur 
weer helemaal zelf gebouwd? Knap hoor! 
Het thema op de BSO 
ook bouwen is? We 
met natuurklei al 
mooie creaties ge-
maakt hebben? 
Nyncke ook bijna bij 
ons komt spelen? Wel-
kom Nyncke! 
Deyna knutselen erg 
leuk vindt?  
U het altijd door kunt 
geven als u leuke idee-
ën heeft voor de uit-
stapjes in de vakanties?  
 

Ik ben Elsemieke, 33 jaar en woon samen met mijn 
vriend en mijn hondje in Melissant. Mijn hobby’s zijn 
zelf zeep maken en sporten. Ik heb 1,5 jaar bij Kibeo 
gewerkt, maar hier had ik het niet naar mijn zin. Ik 
ben daarom ook heel blij dat ik als invalleidster aan 
de slag mag gaan bij kinderopvang Flakkee. Wat ik zo 
leuk vind aan kinderen is dat ieder kind uniek is en 
dat maakt het werken met kinderen zo bijzonder.Ik 
vind het erg leuk om kinderen te stimuleren in hun 
ontwikkeling en daarbij de activiteiten aan te passen 
op de behoefte en interesse van het kind. Ik hoop de 

kinderen een gevoel van welkom zijn te geven zodat ze zichzelf kunnen zijn 
en zich kunnen ontwikkelen. Graag tot snel bij kinderopvang Flakkee. Groet-
jes Elsemieke 

Dagopvang  
 
Wist u dat? 
David en Lucas de primeur hadden op vrijdag 4 januari? Zij de al-
lereerste kinderen van Kinderopvang Flakkee waren? Ze meteen al 
op hun gemak waren? 
David heel gezellig kan kletsen?  Hij de duplo trein erg leuk vindt? 
We elkaar allemaal steeds een beetje beter leren kennen op de 
groep? 
Rikki en Tijn al dikke vrienden zijn? En samen ook lekker ondeugend 
zijn? 
We lekker op pad zijn geweest met de bolderkar?   
Rikki dol is op eenhoorns? 
We ook al met de slee op pad zijn geweest? 
Jaylen het ook erg naar zijn zin heeft op de groep? Hij vooral met de 
keukenspullen en auto’s speelt? Hij nog een grote zus heeft: Deyna? 
Tijn het allerliefste  van kleien houdt?  Hij ook erg van verven, kleu-
ren en plakken houdt? 
Sam binnenkort ook bij ons komt spelen? Wij dat erg gezellig vin-
den? 
We in de kerstvakantie naar de kinderboerderij geweest zijn?  
We vorige week een bezoekje aan de bibliotheek in Middelharnis 
gebracht hebben?  
We ook veel gewandeld hebben?  
Sommige kinderen het boekje van De Gruffalo al uit hun hoofd 
kennen?  

Nieuws  
 
Personeel 
Vanaf 1 februari komt Annelies Bom 3 dagen per week bij ons werken. In 
februari gaat zij de dinsdag, donderdag en vrijdag werken. In de toekomst 
zal dit maandag, dinsdag en donderdag worden. 
 
Vanaf 1 februari  hebben we ook een nieuwe invalleidster: Elsemieke Neder-
veld. Hieronder stellen zij zich aan u voor.  
 
Open dag 

Op woensdag 30 januari houden we een open dag bij Kinderopvang Flakkee 

van 10.00 uur tot 16.00 uur. Mocht u iemand in uw omgeving weten die hierin 

geïnteresseerd is, wilt u dit dan doorgeven? Alvast bedankt! 

Oudercommissie 

2 ouders hebben zich al aangemeld om deel te nemen aan de oudercommissie. 

In de volgende nieuwskrant zullen zij zich aan u voorstellen. De oudercommis-

sie heeft adviesrecht en wordt als eerste benaderd bij vieringen. We zijn op 

zoek naar nog 1 oudercommissielid. Mocht u hier meer informatie over willen, 

of wilt u zich aanmelden? Geef het door aan Monique.  


