
Nieuwsbrief 1-2022

Algemeen:
Een late nieuwsbrief, door privé omstandigheden, (mijn vader is eind december overleden)
en een enorm hoge werkdruk door de vele zieken en leidsters die in quarantaine moesten,
heb ik veel zelf moeten invallen, met name op de BSO’s in Elden. Dan blijft er werk liggen en
dat was o.a. de nieuwsbrief. Ik hoop vanaf nu weer elke maand met een nieuwe nieuwsbrief
te komen.

Personeel:
Hoera, Patty is bevallen van een gezonde zoon die de naam Diaz heeft gekregen!
En ook Cindy is bevallen van een gezonde zoon, hij heet Joey.
Vorige week is Sandra begonnen op de babygroep, Sandra gaat de opleiding PW-4 volgen als
BBL’r en wensen haar daarmee veel succes en ook veel werkplezier op de babygroep. Ze
werkt op maandag, dinsdag en woensdag.
Ook is eind januari Joyce begonnen op de peutergroep op woensdag en vrijdag. En ze geeft
op dinsdag en donderdag peutergym in de kleutergymlokalen van de basisscholen. Welkom
Joyce op het KDV en op di en do ook op de BSO.
Verder nog drie nieuwe gezichten op de babygroep, Lois op de woensdag. Lois zit in haar
laatste jaar van de opleiding en valt momenteel vast in op woensdag voor Anita. En dan zijn
ook Hoda en Magda van de BSO af en toe te vinden op de babygroep om in te vallen.
Zoals u al heeft gelezen is ook Anita ziek, ze begint inmiddels weer voorzichtig terug te
komen op therapeutische basis waar we erg blij mee zijn. Het is de laatste weken erg
hectisch geweest om elke week weer het rooster rond te krijgen en met name wil ik Jeske
hiervoor in het zonnetje zetten die erg veel extra gewerkt heeft naast haar baan op de BSO in
Elden, Jeske bedankt!

Inschrijven broertje/zusje:
Er zijn en worden momenteel veel broertjes en zusjes geboren, inschrijven wil nog wel eens
problemen geven. Ga in ieder geval niet opnieuw inschrijven maar log in op het ouderportaal
van het kind dat al bij ons op het KDV/BSO komt. Ga dan naar de hamburger linksboven, klik
op familie en dan klikken op de groene bol rechts, broertje/zusje inschrijven. Wij hebben dit
probleem ook aangegeven bij de kindplanner.

Carnaval:
Op vrijdag 25-2 en  maandag 28-2 mogen de kinderen verkleed komen als ze dit leuk vinden.
(het hoeft niet) Wilt u als uw kind niet komt in de voorjaarsvakantie dit doorgeven via de



kindplanner? Maak daar dan een blok van zodat de kindplanner dit ziet als een week van
afwezigheid, dit is belangrijk als u geen 52 weken contract heeft. De voorjaarsvakantie is van
28 februari t/m 6 maart.

Babygroep:

Komen en gaan:
Welkom lieve Owen, Abby en Avi op de babygroep! Erg gezellig dat jullie er zijn!

Mentor:
Een aantal kinderen hebben een nieuwe (tijdelijke) mentor i.v.m. het zwangerschapsverlof
van Patty en de ziekte van Anita.

Peutergroep:

Komen en gaan:
Welkom op de peutergroep voor Nick, Damian, Elise, Emilia en Nathan. We hopen dat jullie
een fijne tijd bij ons hebben. Naar de Peuter+ groep zijn Marc, Stieven, Imee en Neomie
gegaan, veel succes in jullie laatste jaar!

Peuter+ groep:

Thema’s:
Carnaval, verjaardag en inpakken zijn de thema’s waar we de komende weken mee aan de
slag gaan.

Komen en gaan:
Marc, Stieven, Imee, Neomie en Amy zijn van harte welkom op de plusgroep.
In februari nemen we afscheid van Benjamin en Aiden, we zullen jullie missen.

Gevraagd:
Er zijn kinderen die hard aan het oefenen zijn om zindelijk te worden. Graag willen wij ouders
vragen of ze extra onderbroeken, broeken en sokken willen meegeven. Toch ter info, u kind
dient zindelijk te zijn als het naar de basisschool gaat, wacht er dus niet tot het laatste
moment mee.
Daarom hebben we ook onderbroeken, broeken en sokken nodig op de groep. Hebben jullie
die thuis over, dan zijn wij daar erg blij mee.

Stagiaires:
We hebben 2 stagiaires op de plusgroep, Sacha en Kira.
Sacha zullen jullie op de maandag en dinsdag zien en Kira op de donderdag en vrijdag.
Sacha en Kira lopen allebei tot de zomervakantie stage. Wij wensen Sacha en Kira een goede
en leerzame stage toe bij Peuter Thuis.


