
 

- Wist u dat we een Bij de Handjes kantoortelefoon hebben? Voortaan kunnen ouders hier 
naar toe appen om hun flexibele dagen door te geven, om dagen te ruilen, om een extra 
dag aan vragen, om een dag af te melden en ook om vakanties door te geven. Het 
nummer van onze kantoortelefoon is: 06-45883170. Wij vragen ouders dan ook om dit 
voortaan via dit nummer door te geven.

- Wist u dat wij vanaf oktober 2022 eerder gaan factureren? Ouders krijgen de 20ste 
kinderopvangtoeslag. Wij zullen ook rond de 20ste de facturen versturen. 

- Wist u dat wij het heel fijn vinden als de jassen, tassen en laarzen van de kinderen   
voorzien zijn van een naam? Daarnaast willen we ouders vragen om bij het ophalen zelf 
te controleren of alle spullen van de kinderen weer mee naar huis komen.

- Wist u dat de peuters gestart zijn met het thema verkeer? We hebben weer leuke 
activiteiten op de planning staan. Mochten de kinderen het leuk vinden om hier zelf ook 
iets over te vertellen of iets mee te nemen m.b.t. dit thema dan vinden wij dit erg leuk.  

- Wist u dat wij het heel fijn vinden dat wij op tijd weten wanneer de kinderen vakantie 
hebben? Mochten er al vakanties bekend zijn bijvoorbeeld de Herfstvakantie dan horen  
wij dit graag. Ook als er opvang gewenst is op marge dagen van school horen wij dit 
graag op tijd.

- Wist u dat aankomende zaterdag van 15.00 uur tot 19.00 uur ’t wilde westen 
zomerfeest is? Het feest wordt in de kinderboerderij gevierd. Heeft iedereen zijn wilde 
westen outfit al klaar liggen? Wij zijn er al wel klaar voor en hebben er heel veel zin in! 
De springkussens en spelletjes zijn geregeld, het vlees is besteld en de dieren zijn 
ingelicht. “ Schminken is een feest”  zal ook van de partij zijn! Mochten wij geen 
afmeldingen hebben ontvangen dan gaan wij er vanuit dat jullie er bij zullen zijn. Graag 
zoveel mogelijk op de fiets komen omdat we niet alle 
auto’s kwijt kunnen! 

- Wist u dat José per juli 2022 bij ons is 
komen werken? José is in haar laatste jaar 
van de opleiding gespecialiseerd 
pedagogische medewerker geswitcht naar 
werken en leren. We zijn blij dat José ons 
team is komen versterken!

Wist u datjes

Mijn naam is José de Groot, ik ben 22 jaar 
oud en woon in Vlagtwedde. In mijn vrije tijd doe 

ik graag leuke dingen met vriendinnen. Ik zit op het 
Noorderpoort college in Stadskanaal en volg hier de 

opleiding gespecialiseerd pedagogisch medewerken. Mijn 
derde en laatste jaar kom ik hier bij Bij de handjes afronden 

met werken en leren. 

Ik heb enorm veel zin om bij jullie aan de slag te 
gaan, tot snel!



- Wist u dat Nynke haar opleiding gespecialiseerd pedagogisch medewerker heeft 
gehaald en nu bij ons werkt? Afgelopen schooljaar liep Nynke stage bij ons. Nynke is 
inmiddels begonnen aan een deeltijd hbo opleiding pedagogiek en daarnaast is ze bij 
ons werkzaam als pedagogische medewerker.

- Wist u dat er een aantal leidsters andere dagen gaan werken? Hierbij een overzicht 
wanneer onze leidsters werken en op welke groepen. 

Amber 
Werkzaam op kantoor 

ma, wo en do

Sabine 
Directeur en werkzaam 

op kantoor  

Chantal 
Werkzaam op de 

babygroep 
ma, di, wo en do

Valencia 
Werkzaam op de 

babygroep 
di, wo en do 

Marjan 
Werkzaam op de 

peutergroep en Bso op 
ma, di en do  

(Di och pedagogisch coach 
op de groepen en kantoor)    

Annemiek 
Werkzaam op de 

babygroep 
di, do en vr



Liesbeth 
Werkzaam op de 

babygroep 
ma, wo en vr

Yria 
Werkzaam op de 

peutergroep 
di, do en vr

Nynke  
Werkzaam op de 

peutergroep en Bso 
ma, di en vr 

Lysanne 
Bbl student en werkzaam 
op de peutergroep en Bso 

ma, wo en do

Dominique 
Werkzaam op de 

babygroep 
ma, wo en do

Anita  
Werkzaam op de 

peutergroep 
ma, di, wo en do

Meya 
Werkzaam als interieur 

verzorgster 
ma, wo en za

José 
Bbl student en werkzaam 

op de babygroep  
ma, di en vr 



- Wist u dat wij in de zomervakantie met de peuters en Bso kinderen 4 weken lang naar 
de camping in Gasselte zijn geweest? Het weer was fantastisch en de leidsters en 
kinderen hebben genoten!!

- Wist u dat kinderen tot 19 jaar gratis lid kunnen worden van de bibliotheek. Elke maand 
organiseert de bibliotheek in gieten een boekstart uurtje (voor leden) waar ouders ook 
met hun peuter naar toe kunnen gaan. Voor meer informatie www.bibliotheekgieten.nl. Wij 
gaan op 3 november en 9 maart met een aantal kinderen naar het boekstart uurtje.

- Wist u dat wij in 2022 nog een aantal dagen gesloten zijn: 

Leidsters Bij de Handjes Kinderopvang  
Sabine, Amber, Marjan, Anita, Annemiek, Chantal, Yria, Valencia, Dominique, Liesbeth, 

Nynke, Lysanne & José
 

Tussen kerst en oud en nieuwjaar 26 december t/m 1 januari 2023

http://www.bibliotheekgieten.nl

