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Belangrijke data

15,16 en 17 oktober: Argonauten gesloten i.v.m. herfstvakantie
25 en 26 december: Argonauten gesloten i.v.m kerstdagen
1 januari: Argonauten gesloten: nieuwjaarsdag
2 januari: afscheid Stein

De kinderen
Vanaf 1 oktober spelen de volgende kinderen op Kdv de Argonauten:
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)
Jasmijn (07-10-2010)

Op 1 januari wordt Stein 4 jaar. Hij neemt afscheid
op woensdag 2 januari en gaat daarna naar de
Apollo11. Wij wensen hem alvast veel plezier op
school!
Zijn plekje wordt ingevuld door Olivia, het zusje van
Youp. Zijn komt dan 3 dagen spelen bij de
Argonauten. Jasmijn gaat per 1 januari net als haar
kleine broertje Mels op dinsdag spelen bij Kdv de
Zandpoort.

Stagiaires

Mirjan heeft afscheid genomen van Kdv de
Argonauten. Zij heeft een nieuwe stageplaats
gevonden op kinderdagverblijf Duimelot in Utrecht.
Wij wensen haar veel succes!
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Woensdag
Lana (03-11-2011)
Isa (23-05-2011)
Leonoor (24-02-2011)
Youp (22-04-2009)
Stein (01-01-2009)
Zara (24-02-2009)
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Merve is dit schooljaar de vaste stagiaire. Zij is aanwezig op maandag, dinsdag en
woensdag van 9.00 uur tot 17.00 uur. Zij volgt de opleiding PW jeugdzorg, niveau
4. Zij zal haar stage eind juni (2013) afronden. De kinderen kennen haar inmiddels
alweer 4 weken en ook vrijwel alle ouders hebben kennis gemaakt met Merve.

Het werken met Thema’s

Op kinderdagverblijf de Argonauten wordt
gewerkt met Thema’s. Na vele knutsels,
boekjes lezen en uitstapjes hebben we
vorige week het thema jonge
(kinderboerderij)dieren afgerond met een
heuse kinderboerderij in de tuin. Dit was
een groot succes. Er waren veel dieren
meegekomen; een pony, geitjes, een
kalfje, konijntjes, cavia’s, een kip,
kuikentjes en biggetjes. De kinderen
mochten ze naar hartenlust aaien en
knuffelen.
Deze week zijn we van start gegaan met
het thema: knuffels. De kinderen hebben
hun favoriete knuffels aan elkaar laten
zien en gaan kennismaken met
verschillende materialen: zacht en hard
(ruw). Verder mogen snoezelen in de
slaapkamerhoek en spelen een slaapritueel na met Puk en met de knuffels.

Herfst

De zomer is officieel voorbij en het
is te merken aan het weer buiten.
Vol bewondering bekijken we de
wolken en de regenbuien. Denken
jullie aan passende kleding voor de
kinderen (regenlaarsjes, warme jas,
eventueel een sjaal etc.) en slofjes
voor binnen. Dit houdt de voetjes
lekker warm en voorkomt dat

kinderen uitglijden op de vloer.

ZieZaZo

Kinderdagverblijf de Argonauten werkt samen met Lokowo. Lokowo heeft besloten
onderscheid te maken tussen Lokowo en ZieZaZo. Lokowo zal alleen nog het
gastouderbureau zijn en de kleinschalige kindercentra vallen voortaan onder de
noemer ZieZaZo, net zoals het kinderdagverblijf ZieZaZo in veldhuizen. Meer
informatie hierover volgt nog. Er zit ook een nieuwe website aan te komen met
informatie over ZieZaZo en Kdv de Argonauten. Ik houd jullie op de hoogte!

Eerste hulp bij kinderen en BHV

In mei 2012 heb ik de jaarlijkse herhaling van eerste hulp bij kinderen afgerond en
deze maand ook de jaarlijkse herhaling van BHV (BedrijfsHulpVerlening). We
werken hier veilig, maar het is een fijn idee dat mocht er iets gebeuren, ik weet
hoe er gehandeld moet worden. Ook Merve is op de hoogte van de basis Eerste
Hulp bij kinderen.
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Yoga
De yogalessen van juf Saskia zijn weer begonnen. Zij
komt elke dinsdag om 10.00 uur Yogales geven aan de
kinderen. Op speelse wijze worden de kinderen bewust
van hun eigen lichaam en komen tot rust. De kinderen
genieten van de extra aandacht en de leuke liedjes,
dansjes, spelletjes en oefeningen. Juf Saskia werkt
wekelijks met een thema, zoals indianen, knuffels,
dieren, strand etc. Voor meer informatie over Saskia
en haar bedrijf kun je terecht op:
www.saskianefkens.nl

Vakantierooster 2013

In november ontvangen jullie het vakantierooster voor
2013. De zes weken die Kdv de Argonauten gesloten is
vallen in de schoolvakanties van regio midden.

Met vriendelijke groeten,
Froukje Gijzel
Kdv de Argonauten

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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