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  26 september 2019 

 

Nieuwsbrief 

 
 

Het is Herfst…. 

 
Goedemiddag ouder/verzorger,  
 
Ondertussen hoor ik de regen op mijn raam tikken en is het een feit dat we alweer richting 
de herfst gaan…. De tijd van pompoenen en Halloween komt langzaam onze kant op! Heel 
veel mooie inspiratie dus, voor een spetterend activiteitenprogramma op de BSO en 
uiteraard gaan we kijken of we daar de kinderopvang bij kunnen betrekken.  
 
Daarnaast een hele leuke tip voor a.s. zaterdag, wijkfeest Noord! Mocht je nog niets op de 
planning hebben staan, kom vooral een kijkje nemen   
 

 
 
Tot snel, op één van onze locaties!  
 
Kelly Libregts 
Clustermanager project Den Bosch Noord    
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Nieuw thema! 

 
Zoals jullie zien op de groepen zijn we druk bezig met het thema verkeer! Vanaf week 41 
staat thema Herfst centraal, mocht je iets bijzonders hebben gevonden tijdens je 
herfstwandeling thuis, neem het mee dan kunnen we het met zijn allen bewonderen.  
 

 
 
 
Nieuwe jassen  

 
Bij de herfst horen ook vaak nieuwe jassen, zouden jullie deze aub voor ons willen markeren 
met de naam van het kind. Dit scheelt ons een hoop speurwerk, alvast dank!  
 
 
Nieuwe stagiaire Janna  

 
We hebben ook een nieuwe stagiaire op Tijd4Kids, zij 
heet Janna. Zij is al gediplomeerd en is nu bezig met een 
HBO studie pedagogiek. Het kan dus wel eens 
betekenen dat je haar ook op onze locatie ziet omdat zij 
zo nu en dan voor ons invalt. Welkom Janna en heel veel 
plezier gewenst!  
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    Informatie vanuit onze samenwerkingspartners  

 
    

 

 

Vanaf 11 September 2019: Tai Chi 
(Voor ontspanning en vergroten van weerbaarheid.) 

 
Voor wie:    Voor mensen met een smalle beurs 
Waar:             Brede Bossche School Haren Donk en Reit 
Adres:          Ploosche Hof 85 
Dag en tijd:   Iedere woensdag 10-11 uur. 

 
Gratis 

Aansluitend: Koffie inloop van 11-12 uur. 
Iedereen is welkom voor de koffie en thee. 

Een sociaal werker van het buurtteam is altijd aanwezig bij de koffie inloop. Heb je vragen 
over opvoeden, financiën, welzijn of andere vragen dan kan je die stellen. 

Meer informatie en aanmelden voor Tai Chi bij: Annelies 
Moens, tel 06-23969711, email: anneliesmoens@farent.nl 
 

mailto:anneliesmoens@farent.nl
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