Nieuwsbrief 12-2017
Babygroep:
Wij hebben Olys uitgezwaaid naar de Peuters. Dag grote meid, veel plezier daar!
Chloe heten wij hartelijk welkom op de babygroep!
Sinterklaas is in het land en ook al gaat dat nog een beetje langs de kleintjes heen, op de groep is het
leuk versierd en we hebben geknutseld. Deze week komen de pieten langs en die brengen ons vast
wel weer een klein cadeautje!
Pascalle is onze nieuwe vaste invalkracht en we zijn erg blij met haar! Welkom Pascalle! De meeste
ouders hebben haar al ontmoet en de komende weken zal ze er ook weer op sommige dagen zijn.
We vinden het echt erg prettig als kinderen een tasje bij zich hebben waar reservekleren in zitten. Er
gebeuren nog wel eens knoeiongelukjes en dan is het wel fijn om iets bij de hand te hebben!
We proberen echt elke dag naar buiten te gaan, maar daar is het wel erg nat en vies nu in deze tijd
van het jaar. Laarsjes zouden dan een uitkomst zijn, dan kan iedereen mee naar buiten en geeft het
niet als ze door een plas heen stampen!
Kerstvakantie:
Graag doorgeven aan de leidsters of uw kind wel of niet komt in de kerstvakantie, dit i.v.m. het
inzetten van het personeel. Leidsters willen ook graag vrij zijn in deze periode en als we weten
hoeveel kinderen er komen kunnen we hier aan tegemoet komen.
Kinderziektes:
Op het KDV heersen momenteel veel kinderziektes zoals waterpokken, hand, voet en mondziekte en
krentenbaard. We hebben hierover contact gehad met de GGD. In principe zijn deze ziektes niet
gevaarlijk voor zwangere vrouwen. Er bestaat hiervoor een app.: Kiddi. Daarin kunt u alles lezen over
infectieziektes en wat te doen als uw kind dit heeft met betrekking op weren of toelaten. Ik adviseer
u dan ook om deze app te installeren en te gebruiken, als KDV gebruiken we hem ook.
Peutergroep:
Sinterklaas:
Op 5 december komt Sinterklaas aan het eind van de ochtend langs maar we zullen het op de
peutergroep klein houden omdat de kindjes het erg spannend vinden. `s Middags komen er 2 pietjes
(van de BSO) die de cadeautjes brengen en ook op maandag 4-12 zullen er `s middags 2 pietjes van
de BSO langs komen.

Thema kerst:
wij zullen de kerstboom zetten en versieren, thema gericht knutselen en liedjes zingen.
Op donderdag 21 december willen wij een kerstbrunch houden met de kinderen, de kindjes mogen
dan iets lekkers meenemen, de leidsters zullen binnenkort een lijstje in de gang ophangen, daarop
mag ingevuld worden wat de kinderen voor lekkers meenemen.
Kerstvakantie:
Graag de lijsten in de gang op de blauwe deur invullen of uw kind wel of niet komt in de
kerstvakantie, dit i.v.m. het inzetten van het personeel.
Rompers:
Heeft u nog rompers liggen met korte of lange mouwen waar niks mee gedaan wordt, wij kunnen
deze goed gebruiken als reserve kleertjes.
Peuter+ groep:
Thema Sinterklaas:
Hij komt, hij komt... de lieve goede Sint!
De afgelopen tijd zijn wij veel bezig geweest met het thema ‘Sinterklaas’. Dit varieerde van
zelfbedachte pepernotenspellen tot woordkaarten, veel liedjes zingen en natuurlijk de pietengym
met juf Cindy. Daar zijn mooie ‘Sinterklaas diploma’s uitgedeeld omdat er allemaal knappe
hulpsinterklaasjes bij zaten. Ook zijn er mooie stoomboten geknutseld, pietjes uit de schoorsteen,
sinterklaasjes en verlanglijstjes. De pieten zijn dit jaar ons ook zeker niet vergeten. We werden
verrast met hard gebonsd, vervolgd door vrolijke, dansende pieten die ons pepernoten kwamen
brengen. Een beetje spannend was het wel, maar vooral erg leuk! Dit jaar zijn we ook weer naar de
stadskelders geweest in Arnhem op woensdagmiddag, samen met de peutergroep. Hier mochten wij
een kijkje nemen waar Sinterklaas slaapt tijdens zijn verblijf in Nederland, mochten we een handje
helpen met cadeautjes inpakken, pepernoten bakken etc.
Heel erg spannend allemaal maar stiekem ook heel erg leuk. We doen leuke spelletjes over de sint
zoals memorie en (pepernoten) tel spellen en we hebben leuke boeken die we lezen en cd'tjes die we
draaien met sinterklaas muziek.
Op 5 december komt de echte Sinterklaas langs aan het eind van de ochtend, ’s middags komen er 2
pietjes (van de BSO) die de cadeautjes brengen en ook op maandag 4-12 zullen er `s middags 2
pietjes van de BSO langs komen.
Thema: Kerst en winter:
De komende tijd zullen wij ons gaan richten op de thema’s Kerst en winter. De advent kalender staat
al klaar! Bij deze thema’s valt ook weer een hoop te leren, te knutselen en het vooral heel gezellig te
hebben samen. En natuurlijk met elkaar de kerstboom versieren! Op donderdag 21 december willen
wij een kerstbrunch houden met de kinderen, de kindjes mogen dan iets lekkers meenemen, de
leidsters zullen binnenkort een lijstje in de gang ophangen, daarop mag ingevuld worden wat de
kinderen voor lekkers meenemen.
Komen en gaan:
Lieve Zoë, Arda en Jackie,
Hoera, jullie zijn 4 jaar!! Wij wensen jullie enorm veel leer- en speelplezier op de basisschool. Komen
jullie nog eens zwaaien en vertellen hoe het gaat?
Ook verwelkomen wij Leo, Max, Liva en Julia op de plusgroep!! We gaan er een leuke tijd van maken
samen!

Kerstvakantie:
Willen jullie er nog aan denken een deze dagen door te geven wanneer uw kind aan of afwezig zal
zijn in de kerstvakantie? De lijsten hangen op de deuren bij de groepen.
Nieuwe invaller:
Juf Pascalle is nieuwe invalleidster. Zij valt soms in op de groepen als er iemand ziek of met vakantie
is.
Schoolplein:
Als kindcentrum zijn we druk bezig met het vergroenen van het schoolplein. Ook het peuterplein
wordt hierin meegenomen. Bovendien zullen de meeste kinderen van het KDV doorstromen naar 1
van de 2 basisscholen. Voor de uitvoering hiervan zijn we op zoek naar ouders die hierin willen
meehelpen. In de bijlage hierover meer informatie over hoe u ons kunt meehelpen. U kunt het
ingevulde briefje inleveren bij de leidsters.

