
Algemeen

Corona Virus

Wel of niet brengen naar het KDV: 
Als beide ouders tot de vitale doelgroep behoren mogen zij hun kind brengen, als 1 van de

ouders daar toe behoort en de andere bijv. thuis werkt begrijpen wij heel goed dat dit lastig

is met een baby of peuter. Ook dan zijn er mogelijkheden om uw kind te brengen, neem

even contact met ons op hierover. 

Door betalen:

Ik begrijp goed dat er ouders zijn die hier moeite mee hebben, echter als u nu stopt met de

opvang te betalen dan komen wij echt in de problemen. Wij betalen het personeel ook

door, de huur gaat door etc. U blijft gewoon uw toeslag behouden en krijgt een vergoeding

van de regering over de niet afgenomen uren. Ik hoop van harte dat deze periode niet te

lang gaat duren, dat alles weer gewoon gaat worden zoals het was, maar zover is het nog

niet. 



Kaarten zijn ook erg leuk om te versturen en te ontvangen!

Jarig
Kindjes die jarig zijn maart/april 
Faithlynn, Colin, Alex, Roan, Jay,
Amy
 Ondanks dat wij jullie zelf niet
persoonlijk kunnen feliciteren, (via
deze weg, van harte gefeliciteerd
met jullie verjaardag!)

 

Mededelingen
Code Deurslot
In verband met het virus hebben we
nu vaak de code op de deur zitten.
Gewoon omdat we vaak met maar 1
leidster en weinig kinderen op de
groep zitten, we houden het virus
hier echt niet mee buiten de deur.
Het blijkt dat veel ouders de code
niet weten, vandaar nog een keer de
code: 169ZX

 



De groepen
Zolang uw kind niet komt door het corona virus weet u in ieder geval het
thema, vanaf volgende week komen er tips, ideeën, knutsels etc op de
website/ Facebook te staan die u kunt gebruiken hiervoor. 

thema Lente:
Kinderen tot 2 jaar beleven seizoenen nog niet bewust, maar de oudere peuters
zullen de lente juist voor het eerst bewuster meemaken. Wij gaan in de kring over de
lente praten. Wat zie en ervaar je buiten? Zien we al blaadjes aan de bomen? Schijnt
buiten de zon of regent het juist? We zullen actief voorlezen uit het schootboek 'Karel
in de lente' . Dit boek is ook te vinden voor de thuiskinderen op you tube.
 
woorden die we dit thema gaan herhalen:
-nat 
-het regent
-droog   
-de zon schijnt
-de paraplu
-de vaas 
-de (bos) bloemen 
-het nestje
-plukken 
-boom   
-blaadjes   
-groeien 
-groen
-vogels (ei)
 
Ook proberen we tot 5 te leren tellen door middel van de grote kaarten op de groep.
 
En we gaan knutselen maar ook veel buitenspelen, Jip & Janneke is er nu niet dus
we kunnen eerder en langer naar buiten.
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