
 

 

GRABBELBABBELS  
 

Nieuwsbrief september 2019 
 
 

 

Thema herfst 
De dagopvang op de locaties Oosteinde en de Heilige Geeststraat zijn gestart 

met het thema herfst. Dit thema sluit aan bij de natuur die op dit moment al 
zichtbaar verandert. We beginnen dicht bij de natuur. Zo gaan we bekijken hoe 
de bomen de blaadjes laten vallen en gaan we op zoek naar verschillende 

soorten bladeren, eikels, nootjes en kastanjes. Ook gaan we liedjes zingen en 
boekjes lezen over de regen, de wind, over spinnetjes en egeltjes. Kortom: we 

gaan weer genieten van alles! 
De Driewieler, Boomgaard en Appeltuin sluiten aan bij het thema van de school.  
 

Klanttevredenheidsonderzoek 
Onlangs heeft u van ons een uitnodiging gehad voor een 

tevredenheidsonderzoek. Voor een betrouwbaar resultaat van het onderzoek is 
het belangrijk dat u mee doet. De verkregen onderzoeksresultaten worden door 
ons gebruikt om onze dienstverlening nog meer aan te laten sluiten bij uw 

wensen.  
Het invullen van deze lijst neemt ongeveer 15 minuten in beslag. Geef bij de 

beantwoording van de vragen uw eerste indruk, die is vaak de beste en dat 
werkt het snelst. Geef zo eerlijk mogelijk uw mening, alleen dan krijgen we de 
meest betrouwbare resultaten. Wij danken u alvast hartelijk voor uw 

medewerking! 
 

Activiteiten Kinderboekenweek bij bibliotheek Geldrop 

Tijdens de Kinderboekenweek van 2 t/m 13 oktober worden er verschillende 

activiteiten bij de bibliotheek in Geldrop georganiseerd binnen het thema: Reis 

mee! 

 
 Met Muziek, voor je baby dreumes of peuter 

Kom op woensdag 9 oktober van 11.00 uur -12.00 uur, in de Kinderboekenweek 

naar de Bibliotheek in Geldrop. Kom samen met jouw baby, dreumes of peuter. 
Want we gaan zingen, bewegen en dansen op muziek en samen muziek maken 

in de workshop Muziek op Schoot. Het thema is natuurlijk ‘Reis Mee’, in de 
bibliotheek!  We gaan op een muzikale reis in de bus, trein of boot. Deelname 
aan deze workshop is gratis na aanmelding. Maar er is een beperkt aantal 

plaatsen beschikbaar, dus vol=vol=jammer. 
Kijk voor meer informatie en voor de aanmelding op: 

www.bibliotheekdommeldal.nl 
 

 Met robots, voor kinderen van 2 tot 12 jaar 

Met Robots kun je niet vroeg genoeg beginnen. En toevallig reizen in de 

Kinderboekenweek ook Botje Bij, Dash & Dot en Co de Rups, door de vijf 

vestigingen van  Bibliotheek Dommeldal. Van 9 tot en met 12 oktober zijn ze te 

zien en te besturen, in de bieb in Heeze, in ‘t Perron. Iedereen is welkom tijdens 

de service-uren van de bieb.  

http://www.bibliotheekdommeldal.nl/


 

Maar natuurlijk staat de Bibliotheek ook na de Kinderboekenweek nog vol met 

kinderboeken. Want van boeken krijg je nooit genoeg. 

 Workshop Greenscreen op 9 oktober voor kinderen van 8-12 jaar 

Heb je altijd al je eigen film willen maken? Of ben je geïnteresseerd in moderne 

media?  

Kom dan naar de Bibliotheek in Geldrop, voor de workshop Greenscreen met 

het als thema: Dummie de Mummie. In een klein groepje maak je samen een 

korte speelfilm van een paar minuten. Eerst wikkel je jezelf in toiletpapier en dan 

ga je als Dummie de Mummie op reis in Egypte, of in de ruimte, of in je eigen 

fantasiewereld.  Want met het greenscreen kun je jezelf in elke wereld toveren 

die je maar kunt bedenken. 

Voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar.  

Woensdag 9 oktober 14.30-16.00 u. Toegang gratis, na aanmelding (vol=vol). 

Afmeldingen in de app 

Indien een ruilaanvraag  is afgewezen in de app, wordt deze dag niet als een 
afmelding geregistreerd. Het is in dat geval dus van belang dat u uw kind(eren) 
nogmaals afmeldt zodat u niet onnodig wordt gebeld door onze medewerkers. 

Indien de ruilaanvraag wel goedgekeurd is, hoeft u verder niets te doen. De 
geruilde dag staat dan automatisch geregistreerd als afwezig.  

 
Gezamenlijke BSO dag 
Op maandag 14 oktober (herfstvakantie)organiseren we onze gezamenlijke 

BSOdag. Dit houdt in dat we met alle BSO locaties een uitstapje, workshop of 
activiteit organiseren voor de kinderen die op deze dag gebruikmaken van de 

BSO. Wat we op maandag 14 oktober gaan doen is nog even een verrassing.  

 
Lampionnenoptocht 
Op donderdag 7 november a.s. vindt onze jaarlijkse lampionnenoptocht weer 

plaats. Alle kinderen van de dagopvang, Peuteropvang en de kleuters van de 
BSO zijn van harte welkom! De uitnodiging volgt nog.  

 
 

Agenda vergaderingen en evenementen 
 

Datum vergaderingen/evenement 

4 oktober Herhalingscursus BHV voor medewerkers  

7 oktober OC vergadering Grabbelton 

11 oktober Herhalingscursus BHV voor medewerkers 

31 oktober  Bijeenkomst Brancheorganisatie kinderopvang  

1 november Herhalingscursus BHV voor medewerkers 

7 november lampionnenoptocht 

 
 
 

 
 

 
 



 

Verjaardagen medewerkers 
 

Datum Naam medewerker 

3 oktober Anita van Raaij  

4 oktober Annemarie Smits 

4 oktober Emmie Nooijen 

6 oktober Anne-Marie Dings 

14 oktober Monique Dorst 

19 oktober Kathleen Oude Wesselink 

19 oktober Hanneke van den Broek 

20 oktober Ilse van de Waarsenburg 

28 oktober  Wafae Cascassa 

31 oktober Bianca Wijnen 

31 oktober Yvonne van der Loo 

 


