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Belangrijke data

31 december: afscheid Stein
25 en 26 december: Argonauten gesloten i.v.m kerstdagen
1 januari: Argonauten gesloten: nieuwjaarsdag

De kinderen

Vanaf 1 januari 2013 spelen de volgende kinderen op Kdv de Argonauten:
Maandag
Lana (03-11-2011)
Isa (23-05-2011)
Leonoor (24-02-2011)
Olivia (18-06-2012)
Youp (22-04-2009)
Zara (24-02-2009)

Dinsdag
Lana (03-11-2011)
Isa (23-05-2011)
Olivia (18-06-2012)
Youp (22-04-2009)
Zara (24-02-2009)
Jasmijn (07-10-2010)

Woensdag
Lana (03-11-2011)
Olivia (18-06-2012)
Leonoor (24-02-2011)
Youp (22-04-2009)
Zara (24-02-2009)

Op 31 december neemt Stein afscheid van kdv de Argonauten. Na de kerstvakantie
start hij in groep 1 op de Apollo 11. Veel plezier op school, Stein!
Jasmijn blijft op kdv de Argonauten en is er in 2013 net als nu op de dinsdagen.
We vinden dit erg gezellig!
Het zusje van Youp start in december met wennen en komt vanaf 1 januari 3
dagen in de week spelen bij de Argonauten. Welkom Olivia!

Sinterklaas

Op kdv de Argonauten zijn we druk bezig
met de komst Sinterklaas en Zwarte Piet in
Nederland. De kinderen hebben al een
heleboel mooie knutsels gemaakt om de
ruimte te versieren, liedjes gezongen en ze
mochten hun schoentje zetten. Pietje
verliefd heeft daar mooie cadeautjes in
gedaan, hartjes gestrooid van pepernoten
en een groot groepscadeau achter gelaten.
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Wat was het spannend….. Toen alle kinderen er
waren mochten ze hun cadeautje uitpakken en
natuurlijk het groepscadeau. Wat zijn we allemaal
verwend. Een leuk mozaïekspel of vissenvangspel
voor mee naar huis en verkleedkleren voor op de
groep met accessoires. Nu kunnen de kinderen
doktertje, politie of brandweer spelen of een
wonderlijke combinatie daarvan natuurlijk! Op
maandag 3 december gaan we met de groep naar
de voorstelling: “pakjespiet is moe”, gespeeld door Veronica Lucassen. Op dinsdag
4 december mogen de kinderen als Pietje komen voor de Pietenyoga!

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Kdv de Argonauten heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan en is
altijd op zoek naar verbeteringen. De afgelopen periode hebben
wij ons verdiept in voor- en vroegschoolse educatie. We hebben
vier verschillende zichzendingen opgevraagd en uitgeprobeerd
(Jules, Puk en Co, Uk en Puk en peuterplein). Met veel plezier
hebben we geëxperimenteerd met deze methodes. Omdat er op
kdv de Argonauten een verticale groep is (0 tot 4 jaar) en wij wilden dat alle
kinderen mee konden doen met de activiteiten van de thema’s en iedereen
uitgedaagd kan worden op zijn eigen niveau om nieuwe kennis op te doen hebben
wij ervoor gekozen om te gaan werken met de methode Uk en Puk. De kinderen
kennen Puk al goed. De jonge kinderen knuffelen met hem en leggen hem in bed
en de peuters zijn elke keer nieuwsgierig of hij iets meegenomen heeft naar de
opvang. Meer informatie kun je vinden op www.ukpuk.nl

Inval

Afgelopen woensdag heeft Angela Reinders mij een paar uur vervangen op de
groep, zodat ik mijn administratie kon dien, elders in huis. Angela is voor de
kinderen een bekend gezicht. De kinderen waren dan ook erg enthousiast!
Angela heeft van augustus 2011 tot juli 2012 stage gelopen op kdv de Argonauten
en komt nog regelmatig langs. Zij zal mij ook vervangen op woensdag 5 december
van 14.00 uur tot 18.00 uur en op maandag 24 december van 9.00 uur tot 18.00
uur. Merve en Angela draaien die uren samen de groep en ik ben gewoon thuis,
mocht er iets zijn.

Nieuwe website en promotie

Kdv de Argonauten heeft een nieuwe website: www.ziezazo.com/argonauten. Hier
kun je in het kort lezen waar kdv de Argonauten voor staat, wat de ouders ervan
vinden en leuke foto’s bekijken om een impressie te krijgen. Ik wil alle ouders
bedanken die een lief stukje hebben geschreven voor op de website of een van de
kinderdagverblijf-zoek-pagina, zoals www.beste-kinderdagverblijf.nl en
www.mijnkinderdagverblijf.nl.

Vakantierooster 2013

Het vakantierooster is vrijwel rond. Naast studiedagen (meestal maar 1 per jaar die
tijdens opening valt) en nationale feestdagen is kdv de Argonauten gesloten op:
Maandag 18 februari t/m woensdag 20 februari (krokusvakantie)
Maandag 6 mei t/m woensdag 8 mei (2e week van de meivakantie)
Maandag 29 juli t/m woensdag 14 augustus (zomervakantie)
De zesde en laatste sluitingsweek zal in de herfstvakantie zijn, datum volgt later.
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Vacature oudercommissie

De oudercommissie bestaat uit drie leden: Nicolay Vronik, de voorzitter, Karen
Jansen, de secretaris, en Johan Hulshof, penningmeester. Het termijn van Karen
Jansen loopt af in januari. Dan volgen er dus nieuwe verkiezingen. Heb je
belangstelling voor een functie in de oudercommissie neem dan contact op met een
van de leden of met Froukje.

Naar buiten

Ook in de herfst gaan we elke dag naar buiten. We kunnen heerlijk uitwaaien en de
kinderen kunnen lekker hun energie kwijt. Nu de winter nadert zijn mutsen,
winterschoenen, handschoenen en dassen geen overbodige luxe. Zo blijft iedereen
lekker warm.

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.ziezazo.com/argonauten
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