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Wat mama’s en papa’s niet mogen vergeten …
- Af en toe een kijkje te nemen in het postvakje van jullie kindje
- De opvangprestaties van de maand getekend terug te brengen.
- Te registreren met jullie identiteitskaart bij het brengen en halen van jullie kindje.
Dit is noodzakelijk om fouten in de opvanguren te vermijden.
- Het aanwezigheidspoppetje van jullie bengeltje om te draaien bij het binnenkomen en buitengaan.
Onze peuters kijken er naar uit om dit zelf te doen.
- Bij ziekte of afwezigheid zeker voor 9 uur te verwittigen.
- Een gezond ontbijt (boterhammetjes en geen koeken) mee te geven aan kindjes die bij ons ontbijten
voor 9 uur.
- Af en toe een kijkje te nemen op www.kinderdagverblijf-schorreke.be
- Pantoffels mee te brengen voor de peuters. Dan kunnen we onze natte of vuile schoentjes uitdoen na
een buitenactiviteit.
- Enkele foto’s te bezorgen voor de familiemuur. Hiermee kleden we onze snoezelhoek aan.
- Dat je je niet verplicht moet voelen een traktatie mee te brengen wanneer je kind

jarig is. Wil je ons toch verrassen, dan zou een boeken- of speelgoedbon super zijn.

Waar we naar uitkijken de volgende maanden…
19 november: grootouderdag
5 december: de Sint en Zwarte Pieten komen langs
13 december: Wintermarkt op de kleuterspeelplaats
17 december: Boekenbeurs

Waar we lang op hebben gewacht…
Na negen maanden van kwaaltjes en
verwikkelingen is op 12 september
Poyraz Emre
geboren.
Hij is het zoontje van Deniz, onze logistieke
medewerker.

Wat er zoal te beleven valt in ’t Schorreke…
Elke dinsdag gaan onze peuters vanaf twee jaar een uurtje naar de eerste kleuterklas bij juf Karine.
Soms gaan we ook samen op uitstap. We amuseerden ons fantastisch in het speelbos te Lippelo.
De foto’s hiervan kan je vinden op www.kinderdagverblijf-schorreke.be
Wanneer het weer het toelaat, maken we een wandeling met onze peuters.
We vertellen rond ons thema ‘de herfst’. Ook knutselen vinden we fijn.

Om onze baby’s te stimuleren in hun ontwikkeling kijken we in de boekjes, zingen we liedjes,…
We maken hoge torens en bevorderen de grove motoriek door stapjes te zetten,
rollen van buik naar rug, …

