
Beste ouders,

Vanaf maandag 8 februari gaat de basisschool en ook de 
peuteropvang eindelijk weer open!
Jullie zijn zoals gewoonlijk vanaf 08.15 van harte welkom om jullie 
peuter te komen brengen (op maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag). Ophalen is nog steeds van 12.00 tot 12.15. 
Op de woensdag zijn de breng-en haaltijden van 08.30 tot 12.30.
Als het goed is kunnen jullie ook weer de ingang aan het Rode 
Schuurderwegje gebruiken.
Het is echt alleen toegestaan voor peuterouders om je kind tot in 
de hal te brengen en daar ook weer op te halen, zodat je ook even 
kan helpen met het jasje aan- en uittrekken.
Ouders wel graag nog steeds met mondkapje en met in 
achtneming van de anderhalve meter afstand.
Basisschoolkinderen gaan alleen of met de juf of meester mee 
naar binnen en naar buiten.
In ons protocol kunnen jullie ook alle richtlijnen lezen. Deze zijn tot 
nu toe hetzelfde als voor de kerstvakantie, maar wordt indien nodig wel steeds aangepast. 
Zie hiervoor de welkomstpagina van de website.
www.ukkiepukkieermelo.nl

We zijn natuurlijk super blij dat we volgende week de kinderen weer mogen ontvangen en 
weer lekker aan de gang kunnen…..joepie! Ook al is het maar voor even natuurlijk, want
vanaf vrijdag 19 februari t/m vrijdag 26 februari is het voorjaarsvakantie!
Omdat het nu toch echt koud gaat worden beginnen we meteen gezellig met ons 
winterthema. Het lokaal  en het raam is al mooi versierd met allerlei winterse dingen.

Wij verwelkomen ook meteen een paar nieuwe peuters:
Puck van de Kamp, Guus Pothoven, Jonathan en Liset van der Meulen, Grace van 
Eekelen en Florian Boonen.

De ouders van de nieuwe kinderen mogen wel even mee naar binnen. Met deze 
ouders zijn hiervoor apart afspraken gemaakt.

Heel veel plezier op Ukkie Pukkie hoor. We hopen dat jullie snel ook je eigen plekje zullen 
vinden.

Hartelijke groeten van het team van Ukkie Pukkie en tot volgende week!

http://www.ukkiepukkieermelo.nl

