Nieuwsbrief 1-2018

Nieuwsbriefnieuwtjes babygroep:
Het thema is Winter:
We hebben mutsen en warme truien beplakt, wel zo fijn als het buiten koud is!
Komen en gaan:
Wij nemen deze week afscheid van Vigo. Fijn dat je bij ons was, we zullen je missen!
Stagiaire:
Volgende week zal onze stagiaire Rosaly afscheid nemen van ons en de kinderen, dinsdag
6 februari is haar laatste dag. Na de carnavalsvakantie zal zij gaan stagelopen op de
Peuterplusgroep. We wensen haar daar veel plezier!
Carnaval:
Alaaf! Over een week vieren wij Carnaval! De kinderen mogen verkleed komen!
Personeel:
Zoals jullie waarschijnlijk allemaal wel weten is dat Marin en Janine allebei in blijde
verwachting zijn! Marin is 5 augustus uitgerekend en Janine 6 augustus. Als alles
voorspoedig verloopt zullen zij ergens in Juni met verlof gaan. Er wordt al druk
nagedacht over de vervanging op de groep als zij beide met verlof zijn. Als hier over
duidelijkheid is, laten we het zo snel mogelijk weten.
Brengen en halen:
We willen jullie nogmaals aandacht vragen voor het volgende:
De ochtend is van 7.30 uur tot 13.00 uur
De middag is van 12.00 of 13.00 uur tot 18 uur. (afhankelijk van uw contract)
Voor ons is het heel fijn als iedereen daar rekening mee houdt, dan kunnen wij een
goede planning maken en ons houden aan het kind-leidster ratio.
Peuter groep:
Thema:
In februari gaan we aan de slag met het thema Carnaval en Valentijnsdag.
Op maandag 12 en dinsdag 13 februari mogen de kindjes verkleed komen.

Komen en gaan:
Nieuwe kindjes: Emma vd. Kamp, van harte welkom Emma!
Naar de plusgroep: Selim Kaplan, veel plezier op de peuter+ groep Selim!
Personeel:
Margret is oma geworden van een kleindochter Beau-Lois, van harte gefeliciteerd en
heel veel plezier met je kleindochter!
Ziektes:
Voor de kindjes die het nog niet gehad hebben: er heerst waterpokken en hand, voet en
mond ziekte. Installeer voor meer info over deze ziektes de kiddi app, daar staat heel
veel informatie op over allerlei ziektes.
Peuter+ groep:
Komen en gaan::
Welkom Selim Kaplan en James Helmus op de peuter plusgroep! We gaan er een leuke
tijd van maken met zijn allen.
In januari hebben wij Dalmar, Morris en Djano uitgezwaaid. Bedankt voor de gezelligheid
heren!
Ook zullen wij begin februari afscheid nemen van Elena. Zij wordt ook alweer 4 jaar! Wij
wensen jullie veel leer- en speel plezier op de basisschool en BSO!
Thema’s:
De afgelopen maand zijn wij veel bezig geweest met het thema ‘winter’. We hebben wat
af geknutseld! Sneeuwpoppen, wanten, pinguïns, mutsjes etc. Hier horen natuurlijk ook
warme hapjes bij. Samen met de BSO hebben we marshmallows gegeten en zelf op de
groep pizza’s gebakken.
Op dit moment zijn wij bezig met het thema ‘vormen’. De volgende vormen komen veel
aan bod: cirkel, rechthoek, vierkant, driehoek. Er zijn verschillende boekjes op de
groep aanwezig waarin ‘vormen’ het onderwerp is. Ook zijn wij bezig met leuke- leerzame
werkbladen en knutselen.
In week 6 zullen we tussendoor feestelijke knutsels gaan maken want de week daarop is
het natuurlijk Carnaval! ALAAF! Op maandag 12 en dinsdag 13 februari mogen de
kinderen verkleed komen! Op de groep is natuurlijk ook veel verkleedkleding aanwezig
maar ze mogen vanuit huis verkleed komen mochten ze dit leuk vinden. Op deze dagen
zullen we er een extra leuke feestdagen van maken. Denk aan cakejes versieren, slingers
knutselen, polonaise lopen, stopdans etc. etc. etc.
In deze week zullen we ook aandacht besteden aan Valentijnsdag.
Leidsters:
Week 6 is Merve op vakantie. Deze uren zullen opgevuld worden door Pascalle, onze
vaste invalster.
Kind aantal:
Vanaf eind februari zit de plusgroep qua kind aantal op dinsdag en donderdag vol (16)
met de vaste kindjes die komen op deze dagen. Mocht u uw kind extra willen aanmelden
voor een van deze dagen, dan kan uw kind komen op de peutergroep (indien daar een
plekje is).

Voor half 8:
De deuren van het KDV worden om 07:30 geopend door de leidsters. De leidsters
starten zelf wat eerder om rustig de groep op te kunnen starten. Het zou prettig zijn
dat als u iets eerder bent toch nog even buiten of in de hal te wachten tot de leidster
de deur open doet. Mocht u uw kind eerder willen brengen, dan is uw kind welkom vanaf
07:00 op de BSO boven. Graag dit wel laten weten zodat de BSO hier rekening mee kan
houden.
Voorjaarsvakantie:
Willen alle ouders aan de leidsters doorgeven of de kinderen wel of niet komen in de
voorjaarsvakantie?
De oudercommissie:
De oudercommissie zoekt nog twee leden vanuit het KDV! Vind je het leuk om je te
verdiepen in de organisatie en een stem te hebben in beslissingen die genomen worden,
laat het ons weten! Je stem wordt gewaardeerd, je spreekt immers ook voor alle andere
ouders die een zo goed mogelijke opvang voor hun kinderen wensen! Aanmelden of meer
info: info@peuterthuis.nl of bij de leidsters.
Vrijwillige ouderbijdrage:
U krijgt binnenkort een brief met daarin de vraag of u een vrijwillige bijdrage wilt
geven voor het KDV. Van die bijdrage krijgen de leidsters een klein cadeautje voor hun
verjaardag en wordt o.a. de Peuter Thuisdag hiermee mede gefinancierd.
Jaarcontract 2018:
Inmiddels zijn bijna alle jaarcontracten voor 2018 binnen. Heeft u eraan gedacht om de
nieuwe maandbedragen door te geven aan de belastingdienst? U krijgt deze week het
jaaropgave van 2017 gemaild van de boekhouder. Bewaar deze goed!

