Kinderdagverblijf de Argonauten

Nieuwsbrief
Nummer 13
April 2012

Belangrijke data

30 april: de Argonauten gesloten i.v.m. koninginnedag
6,7 en 8 mei: de Argonauten gesloten i.v.m vakantie
20 mei: de Argonauten gesloten i.v.m. pinksteren
29 juli t/m 14 augustus: de Argonauten gesloten i.v.m. zomervakantie

De kinderen
Vanaf 1 mei 2013 ziet de groepssamenstelling er als volgt uit:
Maandag
Lana (03-11-2011)
Isa (23-05-2011)
Leonoor (24-02-2011)
Olivia (18-06-2012)
Jules (20-12-2012)

Dinsdag
Lana (03-11-2011)
Isa (23-05-2011)
Olivia (18-06-2012)
Jasmijn (07-10-2010)
Maes (14-8-2012)

Woensdag
Lana (03-11-2011)
Olivia (18-06-2012)
Leonoor (24-02-2011)
Jules (20-12-2012)

De afgelopen periode hebben we afscheid
genomen van Youp en Zara. Zij zijn beide 4 jaar
geworden en gaan nu naar school op de Apollo 11.
Veel plezier op school, Youp en Zara!
Sinds februari speelt Maes op de dinsdagen bij kdv
de Argonauten. In de toekomst zal hij ook op de
maandagen komen spelen. Gezellig dat je er bent,
Maes.
En er is nog een nieuw gezicht. Het broertje van Leonoor, Jules, speelt op maandag
en woensdag bij de Argonauten. Welkom Jules!

4-ogenbeleid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt in navolging van de
commissie Gunning: 'Een situatie waarin een groep kinderen op
kinderdagverblijven lang alleen kan zijn met één volwassene, is uit oogpunt van
veiligheid niet acceptabel.' De kinderopvang moet dus voorkomen dat
beroepskrachten zich met één of een aantal kinderen kunnen isoleren. Deze
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maatregel is vertaald als 'meer ogen op de groep', 'meer oren op de groep' en
'transparantie van de ruimtes'.
Per 1 juli 2013 is het verplicht om als kinderdagverblijf invulling te geven aan het
4-ogenprincipe. In bijlage 1 (4-ogenbeleid) kunt u lezen hoe dit op kdv de
Argonauten vorm wordt gegeven. Dit 4-ogenbeleid is besproken met de
oudercommissie en zij hebben hier mee ingestemd.

Camerabeleid

Om te voldoen aan het 4-ogenbeleid wordt er op kdv de Argonauten o.a. met
camera’s gewerkt. Deze beelden worden niet opgenomen en kunnen alleen live op
locatie bekeken worden. Het camerabeleid kun je lezen in de bijlage 2
(camerabeleid)

Stagiaires

Merve loopt sinds september 2012 stage op kdv de
Argonauten. Zij is er op maandag, dinsdag en
woensdag en blijft tot eind juni. Per september komt
er een nieuwe stagiaire die ook weer een heel
schooljaar zal blijven. Na de meivakantie worden de
eerste sollicitatiegesprekken gevoerd. Zodra het
bekend is wie er stage komt lopen leest u meer
hierover.

Promotie

Dit jaar bestaat kdv de Argonauten 4 jaar en er wordt altijd druk gewerkt om de
kwaliteit en uitstraling te verbeteren. Zo volgt er binnenkort een vernieuwd logo,
een nieuwe website, een naamsbekendheidactie en gaat de
buitenruimte (beneden) op de schop. U wordt op de hoogte
gehouden van deze leuke ontwikkelingen. Nog maar 1 jaar
en dan bestaat kdv de Argonauten 5 jaar. Om dit lustrum te
vieren zal er een feest/borrel georganiseerd worden.
Hierover leest u later meer.

Zonnig weer

Het weer is nog erg onvoorspelbaar, maar de zomer komt er
toch echt aan. Zodra de zon doorbreekt kan het opeens best
warm zijn en de zonkracht is dan hoog. Daarom vraag ik u
bij zonnig weer uw kind ’s morgens alvast in te smeren met
zonnebrand. Hier smeren wij de kinderen ook in op het
moment dat bij naar buiten gaan met factor 30 of 50.

Soep

Tijdens het thema: ‘eetsmakelijk’ hebben de kinderen
verschillende ‘nieuwe’ dingen gegeten en geproefd. Zo
hebben we o.a. regelmatig soep gegeten. Deze soep
werd gesponsord door Nutricia (olvarit mijn 1e soepje).
De kinderen hebben tomatensoep en groentesoep
gegeten. Soms bij de boterham en soms i.p.v. de
yoghurt in de middag. Vooral na het buiten spelen viel
je warme soep goed in de smaak bij de kinderen. ‘nog
een beetje?’ hoorden we hier regelmatig aan tafel.
Omdat de kinderen het zo ontzettend lekker vinden en
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het een goede bijdrage levert aan de dagelijkse inname van groente heb ik
besloten om af en toe soep te blijven aanbieden hier op het kinderdagverblijf. Niet
dagelijks, maar af en toe als aanvulling en als afwisseling op de bestaande
eetmomenten.

Extra dagen afnemen en/of dagen ruilen

Binnen de planningsmogelijkheden van Kdv de Argonauten kunnen kinderen ruilen
van dagen of gebruik maken van een extra dag of dagdeel. Het ruilen of het
afnemen van een extra dagdeel gebeurt altijd in overleg met mij (Froukje Gijzel).
Ik zal uiteindelijk hiervoor de goedkeuring geven. Deze kan verleent worden indien
aan de volgende voorwaarde wordt voldaan:
 Ruilen van een dag kan binnen drie kalenderweken: in de week van de te
ruilen dag, één kalenderweek voor of één kalenderweek erna.
Officiële Nederlandse feestdagen kunnen niet geruild worden.
Voorwaarde voor alle ruilingen is dat de ruiling planning technisch
mogelijk moet zijn. Het moet kloppen met de openingsdagen van
kinderdagverblijf de Argonauten en de leidster kind ratio (PKR) moet in
overeenstemming zijn met de wettelijke regels. Dit is niet alleen aantal, maar ook
leeftijdsgebonden. Dit kan ertoe leiden dat op basis van leeftijd van het kind, de
ene aanvraag wel gehonoreerd kan worden en de andere niet.
Een extra dag kan afgenomen worden indien de planning dit toelaat, deze extra
dag wordt altijd in rekening gebracht.
Een ruildag kan afgenomen worden indien de planning dit toelaat, deze ruildag
wordt niet in rekening gebracht (mits aan de regels van ruilen is voldaan).

Thema: Dit ben ik!

Na de meivakantie starten we met het thema: dit
ben ik! Van Uk en Puk. In dit thema staat het
lichaam centraal. De kinderen gaan kijken naar
verschillende delen van het lichaam, kijken wat
ze ermee kunnen doen en we praten hierover. De
kinderen gaan tanden poetsen, ruiken, bekijken
hun eigen lichaam in de spiegel, maken hun
gezicht school en oefenen met het boos en blij
kijken. De kinderen hebben ook zelf inbreng in dit
thema en mogen spulletjes van thuis meenemen,
bijvoorbeeld een spiegel, een kam, boekjes over
het lichaam etc.

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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