
De Kerstvakantie komt er weer aan en we hebben weer alle-
maal leuke activiteiten gepland, om iedereen een superleu-
ke vakantie te geven! Het programma is als volgt: 

 

* Maandag 2–01: 

Het tropenmuseum! 

* Dinsdag 3-01: 

Theaterdag op de 

opvang! 

* Woensdag 4-01 

        Verrassing!! 

Programma kerstvakantie 

* Dinsdag 27-12: 
 SCHAATSEN! De oudste kin-
deren gaan schaatsen op de 
Jaap Eden baan en de andere 
kinderen gaan gezellig schaat-

sen op de baan in Amstelveen. 

Korfkidzflitz december 2011! 
 

     * Woensdag 28-12: 

 

       Verrassing!!! 

* Donderdag 29-12: 
Nieuwjaarskransen knutselen 

op de opvang! 
* Vrijdag 30-12: 

 Naar de bioscoop!!! 

* Donderdag 5-01: 

Uitstapje naar de ontdekhoek! 

www.ontdekhoek.nl  

* Vrijdag 6-01: 

Spelletjesdag op de opvang! 

LET OP!!!! 

Vergeet niet de ov-chipkaarten op te laden. Deze zullen we in 
de vakantie weer nodig hebben!!! Graag minimaal 15 euro 

op de kaart aan het begin van de vakantie!! 



Er zijn zowel boven als beneden nieuwe, 

plastic overslofjes voor de ouders!  

Sinterklaasfeest op de opvang! 
 
Vrijdag 2 december was het weer zover, het grote korfkidz 
Sinterklaasfeest! Alle kinderen zijn vanaf 15 uur naar de opvang 
gekomen om elk op hun eigen groep Sinterklaas te vieren. Wat 
een feest was het zeg! 
De Monsters, de Incredibles en de Ratatouille kidz gingen 
allemaal een spel spelen, het grote levend Sinterklaas 
ganzenbordspel! Er kwamen allemaal gekke opdrachten in voor 
en bij de finish kreeg je zelfs een kado van onze lieve Sint! 

 
Natuurlijk kwamen er ook nog even twee Pieten op bezoek met 
strooigoed en jaaaaaaa, je raadt het al... Een zak vol met 
cadeautjes van Sinterklaas! 
 
Alle kinderen hebben een hele gezellige en leuke dag gehad! 
Natuurlijk ook met dank aan Sinterklaas en de Pieten die even op 
bezoek kwamen. 

Nog niet alle kinderen hebben sloffen op de opvang! 
Heeft uw kind nog geen sloffen, zorg dan ervoor dat ze 
hier wel komen! Anders krijgen de kinderen van die 

koude voetjes. 

Nieuwtjes, weetjes en oproepen! 

Heeft er iemand reservekleding voor de korfkidz??? Er gebeuren wel eens ongelukjes en dan 
hebben onze kinderen een schone broek of shirt nodig. Veel kleding hebben we helaas niet. Kan 

iemand ons helpen?  Graag ook de kleding weer retourneren als uw kind wat heeft geleend! 

Verjaardagen!!! 

Monsters & co: 

Silvester wordt 6 jaar op 18-12 

Benjamin wordt 6 jaar op 25-12 

Loda wordt 5 jaar op 02-02 

Tim wordt 6 jaar op 13-02 

Lux wordt 5 jaar op 16-02 

Famke wordt 5 jaar op 1-03 

Christianne wordt 6 jaar op 02-03 

Tymen wordt 5 jaar op 02-03 

Maartje wordt 6 jaar op 04-03  

Michelle wordt 6 jaar op 04-03 

Incredibles: 

Meike wordt 6  jaar op 08-01 

Ebelien wordt 25 jaar op 10-01 

Mees wordt 7 jaar op 30-01 

Loe wordt 7 jaar op 02-03 

Ratatouille: 

Amber wordt 9 jaar op 03-02 

Jeppe wordt 8 jaar op 10-02 

Natalie wordt 8 jaar op 15-02 

In elke groep hangen  

intekenlijsten voor  

10 minuten gesprekjes!  

Heb je hier interesse in, dan 

kun je je inschrijven.  

Wij maken dan een afspraak 

hiervoor! 
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