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Belangrijke data
Dinsdag 28 juni: afscheid van Merve
Maandag 1 juli: oudergesprekken
29 juli t/m 14 augustus: de Argonauten gesloten i.v.m. zomervakantie
21 t/m 23 0ktober: gesloten i.v.m. herfstvakantie
De groepssamenstelling
Vanaf 1 september 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)
Jasmijn (07-10-2010)

Vanaf 1 september komt Jasmijn ook op de woensdagen bij kdv de
Argonauten spelen. Gezellig!
In oktober ontstaat er op dinsdag en woensdag een zesde plekje. Dit heeft te
maken met de leeftijden van de kinderen en de kind-leidsterratio. Op de
maandag is de zesde plek weer beschikbaar in december. Dit plekje is
gereserveerd voor Maes.
Buitenruimte beneden
Het is jullie vast al opgevallen, aan de buitenruimte beneden wordt
gewerkt! Volgens de planning is de
nieuwe buitenspeelruimte begin juli af.
Er is straks meer vrije speelruimte om
met de auto’s en fietsjes te rijden en er
komt een zandbak voor het
kinderdagverblijf. Het is even lastig met
het brengen en halen, maar de kinderen
hebben er geen hinder van. We gaan
elke dag op pad met de bolderwagen of
de bakfiets en bezoeken verschillende

speeltuintjes. In de middag of tussendoor kunnen de kinderen lekker op het
balkonnetje spelen. Met mooi weer mogen staat de deur naar het balkon
open en kunnen de kinderen zelf naar buiten en naar binnen
lopen/kruipen. Hier wordt door de kinderen veelvuldig gebruik van
gemaakt!
Bedrijfshulpverlening
Net als een jaarlijkse herhaling van E.H.B.O, heb ik jaarlijks herhaling van de
bedrijfshulpverlening. Deze keer heb ik geen brandjes geblust, maar
voornamelijk geoefend met het ontruimen van de ruimtes. Binnenkort zal
hier op het kinderdagverblijf ook een brandoefening plaats vinden om te
ervaren waar het brandplan nog aangescherpt kan worden (of niet).
Stagiaires
Merve loopt al bijna 10 maanden stage op kdv de Argonauten en helaas zit
haar periode hier er bijna op. Woensdag 3 juli is haar officiële laatste dag,
maar in verband met de
vakantieperiode en het
aantal afwezigen in deze
laatste week zal zij op
dinsdag 28 juni neemt
zij afscheid van de
kinderen. De meeste
ouders zullen haar nog
persoonlijk zien bij de
oudergesprekken. Ik
zorg met de kinderen
voor een leuk
aandenken en ook vanuit de oudercommissie wordt er namens de ouders
een kleinigheidje gegeven. Het kan zijn dat door hen voor een kleine
bijdrage wordt benaderd (denk aan 1 a 2 euro).
Waarschijnlijk start er in september of oktober een nieuwe stagiaire, maar
hier heb ik op dit moment nog geen zekerheid over.
In juli en augustus komt Mirjan, een oud-stagiaire en moeder van Lana, hier
helpen. Zij heeft haar niveau 2 diploma zorg en welzijn en is nu bezig met
het afronden van haar opleiding Pedagogisch werk niveau 3. Haar laatste
opdrachten voor haar opleiding zal zij ook hier bij de Argonauten gaan
uitvoeren.

Thema: Dit ben ik!
De afgelopen periode hebben we gewerkt met het thema: dit ben ik! van Uk
en Puk. Verschillende lichaamsdelen hebben centraal gestaan. Bijvoorbeeld
onze voeten. We hebben ze bekeken, vergeleken, geverfd, gekriebeld en
gedanst op het liedje: ‘voetje voetje’.
Voetje voetje voetje waar ga je naar toe
Voetje voetje voetje in je nieuwe schoen
Ik lope lope lope lopen met mijn voeten
Springen springen springen springen met mijn voeten
Stampen stampen stampen stampen met mijn voeten
En... rennnnnnnnnnnnnnnnnen
Dit liedje staat o.a. op de cd ‘de liedjesspeeltuin 1’ van Dirk Scheele

Dit liedje kunnen de oudste kinderen ook al goed
meezingen!
Verder hebben we tanden gepoetst, veel met
spiegels gewerkt en natuurlijk heel veel liedjes
gezongen. Naast ‘voetje voetje’ is ‘met de vingertjes’ favoriet!
Met de vingertjes
Met de vingertjes
Met de platte, platte, platte handjes!
Met de vuistjes
Met de vuistjes
Met de ellebogen, pft pft pft
Na de zomervakantie starten we met een nieuw thema van Uk en Puk.
Nieuw logo
Kdv de Argonauten heeft vanaf heden een nieuw
logo. Het logo is gebaseerd op het oude logo en
aangepast door Annemarie Visser
(www.visserontwerpt.nl). Dit nieuwe logo heeft
twee versies: een basislogo en een meer
gedetailleerd logo. Beide logo’s zult u binnenkort
voorbij zien komen. De autobus (of busauto zoals

de kinderen hem noemen) is op dit moment bij de garage voor een
antiroestbehandeling, daarna zal hij bestickerd worden met tekst en het
gedetailleerde logo. Dus als je ons voorbij ziet rijden, vergeet dan niet te
toeteren ;)
Er komt binnenkort ook een nieuwe website online: www.de-argonauten.nl
Zodra deze af is krijgt u een seintje. Er komen ook foto’s op te staan van de
kinderen, vergelijkbaar met de huidige website, hier heeft u toestemming
voor gegeven. Mocht u willen dat ik eerst nog even overleg over de foto’s
waar uw kind op staat, dan hoor ik dat graag volgende week even.
Oudergespreksavond
De halfjaarlijkse oudergesprekavond over de ontwikkeling van uw kind
komt er weer aan. De gesprekken zullen gaan plaats vinden op
maandagavond 1 juli 2013. Ongeveer een week van te voren komt er een
intekenlijst te hangen. Mocht u niet op deze datum kunnen, dan kunnen we
in overleg een ander moment kiezen voor een gesprek.
Met vriendelijke groeten,
Froukje Gijzel
Kdv de Argonauten
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