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Beste ouders/verzorgers,

MOOI WEER
Bij dit seizoen hoort de zon! Om deze reden zouden wij u willen vragen Bij zonnig weer:  
uw kind thuis in te smeren met zonnebrand factor 50. Ook kunt u uw kind een pet of  
zonnehoed meegeven. Voor de naschoolse opvang graag een flesje water in de tas.

WARME MAALTIJD BSO
In verband met het mooie weer zullen wij aan het eind van de dag geen warme maaltijd eten.  
Wij eten broodjes met bijvoorbeeld rauwkost of een maaltijd die makkelijk te nuttigen is.
Op deze manier kunnen wij langer buitenspelen. Mocht u hier specifieke vragen over hebben 
neem dan gerust contact op met Abichail Baumgart.

DEUR IN DE HAL
De deur in de hal is te ontgrendelen middels een code. Daardoor sluit de deur wel eens wat  
moeizaam. Echter willen wij iedereen dringend verzoeken de deur te sluiten en te controleren of 
de deur goed dicht zit. Dit in verband met de veiligheid van de kinderen.

KORT VERSLAG OUDERAVOND 11 APRIL 2018
Op 11 april 2018 is er voor ouders van het Waldorfhaus een ouderavond georganiseerd.
Tijdens deze avond is er over het volgende onderwerp gesproken:
 
Mentorschap 
Alle kinderen die gebruik maken van de kinderopvang hebben een mentor. Zo ook de kinderen 
die gebruik maken van het Waldorfhaus. Tijdens de ouderavond is gesproken over hoe wij binnen 
het Waldorfhaus vorm geven aan mentorschap. Alle kinderen krijgen een mentor aangewezen.
Na verloop van tijd bekijken wij aan de hand van verschillende factoren of er een goede klik is 
tussen ouders, kind en pedagogisch medewerker.

Aan de hand van het mentorschap plannen wij gesprekken met ouders en vullen wij een formulier 
in waarbij er aandacht is voor de algemene ontwikkeling van het kind.

Tijdens de ouderavond bleek dat praten over de weg naar de basisschool erg leeft onder ouders. 
Wat past bij ons kind en waar doen wij goed aan zijn vragen die erg actueel blijken.

INFORMATIE AVOND WALDORFSCHOOL 
Op 6 juni 2018 ( 20:00) organiseert de Waldorfschool een informatie avond op deze avond kunnen 
ouders zich in ieder geval laten informeren over het onderwijs bij ons.

Mocht u nog vragen hebben in het algemeen kunt u terecht bij: Abichail Baumgart.

Wij wensen iedereen een zonnige meivakantie!


