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Inleiding   

Beste ouders/verzorgers, 

De derde nieuwsbrief van dit jaar.  
Over een kleine 2 maanden zit dit schooljaar er weer op en starten we de welverdiende 
zomervakantie.                     
 
Het nieuwe schooljaar starten we ook met onze peuteropvang. Wij zijn nu nog druk aan de 
slag met de nodige aanpassingen en voorbereidingen omtrent de peuterlokalen. 

                                                    
In de nieuwsbrief kunt u lezen waar we mee bezig zijn geweest en wat we nog gaan doen. 
 
 

Personeel:                                         
We hebben een lieve juf bij, namelijk; juf Gieta.  
Samen met meester Arie zorgen zij voor onze kindjes. 
Juf Natasha gaat het de komende periodes wat rustiger aandoen vanwege wat gezondheids 
redenen. 
Maar komt zeker wel 1x inde week even langs. 
Alle personeelsleden zijn op BHV en (herhaling) EHBO geweest. En…. Ze zijn allemaal 
geslaagd! Gefeliciteerd!! 
 
 
Wat hebben we gedaan: 
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Verder hebben we met juf Gieta leuke werkstukjes gemaakt.  
De taekwondo kindjes hebben om de ene zaterdagen  de maandelijkse clubtoernooien. 
Er zijn in bepaalde ruimtes camera’s geplaatst voor de veiligheid van onze kindertjes. 
Ook de nieuwe brandalarm installatie is al in werking. 
En zijn een deel van onze BSO kindjes verhuisd naar een andere eetruimte.      
 
 
 
Wat gaan we doen: 
Tussen de activiteitenruimten (waar de ouders een kopje koffie of thee kunnen benuttigen 
tijdens het wachten) en het kantoortje komt er een deur.  Zo kunnen de ouders meteen via 
de wachtruimte naar het kantoortje i.p.v. via de sportruimte. 

 
We gaan in de zomervakantie alle ruimtes opnieuw inrichten en indelen. 
 
. 
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Kidz2Sport heet Stefan, Catalin. Oskar en Matheusz van harte welkom! 
En natuurlijk juf Gieta. 
 
 
 

 
 
Wij hebben afscheid genomen van Naomi, Noël, Toefail en Jenoah. 
 
Mentorschap 
Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is de pedagogisch medewerker 
die werkt op de groep van uw kind. De mentor is het aanspreekpunt van uw kind en ook van 
u om de ontwikkeling en het welbevinden van uw kind te bespreken.  
 
Onderstaand de verdeling van de mentorschap: 
Basisgroep 1    Basisgroep 2            
Juf Gieta:    Meester Arie: 

Agam    Dion 
Alex    Dylan 
Catalin    Ishmeet 
Ezgi    Lena      
Eylem    Maja 
Ilkay     Pavlos 
Eray    Themis 
Jeniyah    Nivaeno 
Stefan    Matheusz 

       Oskar     
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Ophaalschema en nieuw telefoonnummer   
Mocht u wijzigingen willen doorgeven, dan kunt u contact opnemen met 06-5888 8850. 
Wij hebben na de zomervakantie een nieuw telefoonnummer. Dat is 06-33675530. Wij zijn 
hierop dan bereikbaar van 15.00 uur tot 18.00 uur. 
 
 
 
Oudercommissie 
Voor onze oudercommissie (OC) zoeken wij nog versterking. Heeft u zin en tijd om mee te 
praten over de gang van zaken van Kidz2Sport en ons te adviseren in nieuw te nemen 
maatregelen? Of heeft u een klacht, suggestie of idee?Dan bent u van harte welkom! 

 
U kunt dit doen door een mail te sturen naar oudercommissie@kidz2Sport.nl. 
Het is ook in het belang en welzijn van uw kind! 
Onze nieuwe OC ouders zijn Nikita en Stephanie. 
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Zwemlessen 

Kidz2Sport faciliteert zwemlessen voor de Kidz.  
Elke maandag van 17.30 tm 18.30 uur worden er zwemlessen verzorgd in het 
Revalidatiecentrum aan de Vrederustlaan in Den Haag. Dit wordt verzorgd door een erkende 
zwemschool. 
Wij kunnen de kinderen brengen, de ouders moeten de kinderen ophalen. 
Kosten zijn €12,50 per vol uur. 
Voor aanmelden en info 068 (Usha). 
 

Wist u dat……?  
 

• Pavlos geslaagd is voor zijn groene band?  

• Maja geslaagd is voor haar blauwe band?  

• Alex geslaagd is voor zijn blauwe slip? 
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• Lena geslaagd is voor haar gele band?  

• Jeniyah geslaagd is voor haar groene slip?  

• Themis geslaagd is voor zijn blauwe band?  

• Alex een mooie en overheerlijke taart heeft getrakteerd voor zijn verjaardag? 
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• Wij binnenkort starten met de peuteropvang?

 
 

 
Team Kidz2Sport 
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