
    

     NIEUWSBRIEF  

    Juli 2019   

De zomervakantie staat voor de deur en we willen graag  wat onderwerpen 

in vogelvlucht bij u onder de aandacht brengen. 

Breightley’s gevecht 

 

Het is u vast niet ontgaan dat wij tijdens de lentefeesten op Hemelvaart een 

inzamelingsactie hebben gehouden voor Breightley. Breightley is bij ons voor 

een aantal jaar geweest. Op zijn 5de werd hij getroffen door een acute vorm 

van leukemie. Wij hebben enorm veel hulp en bijval gekregen vanuit de 

lokale ondernemers en op Hemelvaart is de actie (Grote Stroopwafel voor 1 

euro) een groot succes geworden. Wij zijn dan ook trots dat het totaal bedrag 

een aanzienlijke hulp gaan zijn voor het gezin van Breightley.  

Wij willen iedereen bedanken die in welke vorm dan ook een steentje heeft 

bijgedragen. 



Bezoekje aan de Zorgboerderij “ De Leemberg “ te 

Woensdrecht 

 

We trekken er in de lente zoveel mogelijk op uit met de kinderen. Een 

bezoekje aan de Zorgboerderij is dan ook een geweldige plek om eens langs 

te wippen. De mooiste, liefste en aaibare diertjes dartelen er rond. Een echte 

aanrader! 

 

    MUZIEKLES MEESTER FLOOR 

 

Wij zijn heel trots en blij dat wij de kinderen muziek en klankontwikkeling 

kunnen aanbieden. Meester Floor is dan ook niet zomaar een muziek-leraar 

maar hij muziek-therapeut.  Zijn uitgangspunt is door middel van muziek en 

klanken te kijken waar een kind zich prettig bij voelt. Dit is net weer even een 

stapje verder dan alleen de noten leren spelen. Muziek is een ervaring en 

brengt een gevoel teweeg. De kinderen ervaren dit ook echt wanneer 

meester Floor er is. 

 



GYMMEN OP VRIJDAG 

 

Op vrijdagochtend mogen wij altijd gymmen in de grote gymzaal van de BSO 

de Dobbelsteen. We zijn bofferds dat de zaal dan even vrij is en dat wij er 

gebruik van mogen maken. De kinderen klauteren, hollen, gymmen en 

ontwikkelen zich uiteraard op hun niveau. De gymles op vrijdag is een 

heerlijk sportief en fun moment in de week. 

 

DANSLES MET JUF EDITH 

 

Iedere week komt Juf Edith langs om met de kinderen te dansen en bewegen 

op muziek. De kinderen voelen zich vrij en blij wanneer juf Edith haar muziek 

opzet. Het is een vrolijk spel tussen fun en ontwikkeling. Naast de cognitieve 

ontwikkeling zijn muziek en dans niet meer weg te denken uit onze week. 

 

 

 



   KOMBINOCARE LENTEDAG 

    

Het lentefeest was zoals andere jaren een daverend succes. Veel ouders en de 

kindjes zijn komen buurten. Er waren veel diertjes zoals een pony waar de 

kindjes een rondje op mochten rijden, konijntjes, kuikentjes en de diertjes in 

onze eigen boerderij. Het was een lief en aandoenlijke ochtend.  

 

ZOMERFEEST  

 

Door de jaren heen is er de traditie ontstaan dat het zomerfeest 

georganiseerd wordt door de Ouder Commissie. Wij als team vinden dit 

geweldig en vooral heel lief! Het is een ontspannen ochtend voor de 

teamleden maar vooral ook heel erg gezellig. Wij willen dan ook de 

oudercommissie : Anne, Mariska, Diana & Tamara hartelijk bedanken voor 

het organiseren en het presentje die wij mochten ontvangen. 

 

      



JUF EVA & JUF WIES 

 

Juf Eva en Juf Wies zijn nu beide met zwangerschapsverlof. Uiteraard zijn Eva 

en Wies nog gekomen om alle kindjes een hele fijne zomer toe te wensen. Wij 

wensen Eva & Wies een fijne, rustige en niet al te hete verlof periode toe! Tot 

na de zomer meiden met een klein spruitje in jullie armen! 

 

NIEUWE JUFFEN 

 

Wanneer er twee toppers met zwangerschapsverlof gaan, heb je ook twee 

toppers nodig om het team sterk te houden. Nou dat is ons gelukt! Sandy & 

Anne zijn al een paar manden ons team aan het versterken en we zijn 

ENORM blij met deze super meiden! 

 

 



STUDIEDAGEN 

 

Houdt u de volgende data in de gaten in verband met onze studiemiddagen; 

Dinsdag 10 september 2019 

Vrijdag 29 november 2019 

Deze dagen zijn wij om 13.00u gesloten 

 

 

FIJNE ZOMER 

 

Tot slot willen wij iedereen een heerlijke zomer en vakantie periode 

toewensen! De warme dagen laten zich al aardig zien dus water en 

zonnefactor in de aanslag! 

Veel liefs Team KombinoCare 


