Kinderdagverblijf de Argonauten

Nieuwsbrief
Nummer 10
Mei 2012

Belangrijke data

Maandag 28 mei: Argonauten gesloten (2e pinksterdag)
Dinsdag 29 mei: opening nieuwe groepsruimte
Woensdag 11 juli: afscheid Jaan-Mika en Julia
16 juli t/m 5 augustus: Argonauten gesloten (zomervakantie)

De kinderen
Na de zomervakantie zullen er een aantal veranderingen zijn qua
groepssamenstelling. Jaan-Mika wordt eind juni 4 jaar en zal na de zomervakantie
naar school gaan. Hij gaat naar de Ridderhof in Terweijde. We wensen hem heel
veel plezier in de kleuterklas.
Verder gaat Julia de groep verlaten. De ouders van Julia hebben een stukje
geschreven om haar vertrek toe te lichten:
Beste ouders,
Helaas hebben wij (moeten) besluiten om Julia, met ingang van 13 juli, over te plaatsen
naar een ander kinderdagverblijf.
Zoals jullie wellicht weten heeft Julia geen makkelijke start gehad. Eind november is er bij
haar een aanzienlijke ontwikkelingsachterstand geconstateerd.
Na veel onderzoeken is ons duidelijk geworden dat dit (mede) veroorzaakt wordt een
chromosomale afwijking. Of ze haar achterstand in zal halen en of er in de toekomst nog
andere klachten zullen optreden, valt op dit moment nog niet te zeggen. Om de
ontwikkeling van Julia zo veel als mogelijk te stimuleren hebben wij besloten haar over te
plaatsen naar een specialistisch kinderdagverblijf waar voor haar een op maat gemaakt
behandelingsplan geschreven zal worden. Dit zal in samenspraak gebeuren met haar
behandeld kinderarts en met haar fysiotherapeut.
Julia heeft het heel erg naar haar zin bij De Argonauten en ook wij zijn meer dan tevreden
met Froukje en Angela. Het was dan ook een lastige beslissing, maar we denken dat dit het
beste is voor Julia. Wij willen Froukje en Angela graag bedanken voor al hun energie, inzet
en liefde die ze Julia hebben gegeven.
Natuurlijk zal Julia de kinderen op De Argonauten gaan missen, ze zal best nog wel eens
komen spelen!
Met vriendelijke groet,
Corinne en Dennis Sitters (ouders van Julia)
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We hopen dat Julia het erg naar haar zin gaat hebben op het andere
kinderdagverblijf.
We zullen zowel Jaan-Mika als Julia erg gaan missen!
Vanaf maandag 6 augustus ziet de groep er als volgt uit:
Maandag
Lana (03-11-2011)
Isa (23-05-2011)
Leonoor (24-02-2011)
Stein (01-01-2009)
Youp (22-04-2009)
Zara (24-02-2009)

Dinsdag
Lana (03-11-2011)
Isa (23-05-2011)
Stein (01-01-2009
Youp (22-04-2009)
Zara (24-02-2009)

Woensdag
Lana (03-11-2011)
Isa (23-05-2011)
Leonoor (24-02-2011)
Youp (22-04-2009)
Stein (01-01-2009)

Zoals jullie zien ontstaat er na de vakantie een kindplaats voor 2 dagen, dinsdag en
woensdag. Mochten jullie nog iemand kennen die opvang zoekt voor zijn of haar
kindje dan mag je de contactgegevens van de Argonauten doorgeven.
De ouders van Youp verwachten hun derde kindje. Het broertje/zusje van Youp zal
in de toekomst ook komen spelen bij Kdv de Argonauten.

Vacature oudercommissie

Er is goed nieuws! De vader van Leonoor, Johan, heeft zich verkiesbaar gesteld
voor een functie in de oudercommissie. Ook de vader van Youp (Nicolay) heeft
zich, na een inzet van 2 jaar als penningmeester, weer verkiesbaar gesteld. Dit
betekend dat de oudercommissie op volledige sterkte straks weer aan de slag kan.
Naast Nicolay en Johan is ook Karen (moeder van Stein en Isa) actief lid van de
oudercommissie.
Marie-Jose (de moeder van Jaan-Mika) neemt voor de zomervakantie afscheid van
haar functie als voorzitter van de oudercommissie. Bij deze wil ik haar alvast
bedanken voor haar inzet de afgelopen jaren!

Verbouwing

De verbouwing is klaar. De nieuwe groepsruimte is prachtig geworden (al zeg ik het
zelf ;)) Op dit moment zijn we nog druk bezig met de laatste puntjes op de i.
Ook moet er nog officieel toestemming komen van de gemeente om de nieuwe
ruimte in gebruik te nemen. Op dinsdag 29 mei organiseer ik een openingsborrel
van 16.00 tot 18.00 uur. Ik hoop dat jullie er allemaal bij kunnen zijn om de
nieuwe ruimte te bewonderen!

Stagiaires
Angela is inmiddels een bekend en vertrouwd gezicht voor alle kinderen en ouders.
Zij loopt stage sinds augustus 2011. Na bijna een jaar stage zitten haar officiële
uren erop eind juni. Waarschijnlijk komt Angela ook nadat haar stage is afgerond
nog regelmatig helpen op Kdv de Argonauten. Ik zal het tijdig laten weten wanneer
we afscheid van haar gaan nemen.
Mirjan is in april dit jaar begonnen met de opleiding PW 3. Halverwege juni zal zij
weer terug zijn op Kdv de Argonauten om een nieuwe stage te lopen. Meer
informatie over de dagen en de uren volgt later.
We kijken er naar uit om haar weer zien!
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Biebbezoek

Op Kdv de Argonauten maken
we regelmatig uitstapjes, te
denken valt aan de
kinderboerderij, een
binnenspeeltuin of de
bibliotheek. De afgelopen
maand zijn we meerdere keren
naar de bibliotheek in de Meern
geweest. De kinderen neuzen in
boekjes en mogen een boek
kiezen voor in onze boekenbak.
Natuurlijk lezen we ook veel
voor, in de bibliotheek of lekker
op de bank hier bij de
Argonauten. Het is leuk om te
zien dat elk kind een sterke voorkeur heeft voor bepaalde boeken. De een is dol op
boeken over voertuigen, de ander geniet van boekjes waar iets te voelen valt en ga
zo maar door. Lezen is niet alleen gezellig, maar draagt ook bij aan de
taalontwikkeling van de kinderen. Hier op de groep zien we regelmatig de kinderen
elkaar overhoren bij boekjes met dieren. “Welk dier is dit?” “een Orka!” “Welk dier
is dit?” “een walvis!”. Ook zijn alle peuters al druk in de weer met de cijfers! Wat
een feest om te zien hoe vlot de kinderen zich ontwikkelen.
Maar niet alleen de peuters genieten van boekjes. Alle dreumesen zitten ook
regelmatig met hun neus in de boeken. Ze slaan al zelf de bladzijden om en
bekijken de plaatjes vol bevordering, vooral flapjes en doorkijkraampjes zijn
interessant!
Tenslotte een kleine impressie van de uitstapjes die ik jullie niet wil onthouden!
Froukje Gijzel
Kdv de Argonauten

Kinderboerderij Maarssenbroek
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Ballorig in Houten

En natuurlijk de speeltuin(en)

Kinderdagverblijf de Argonauten
Dudoksingel 113
3544 NK Utrecht

T. 030-6705497
M. 06-18528787

kdvArgonauten@gmail.com
www.Argonauten.lokowo.com
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