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Belangrijke data
Woensdag 18 september: Angela is ’s middags op de groep.
21 t/m 23 oktober: de Argonauten gesloten i.v.m. herfstvakantie.
De groepssamenstelling
De huidige 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 oktober komt er op de dinsdag en woensdag een plekje vrij voor een
zesde kind. Dit heeft te maken met de leeftijden van de kinderen.
Verder gaat kdv de Argonauten bij voldoende belangstelling ook op de
donderdag open.
Buitenruimte beneden
Tadaa, de buitenruimte is af en de kinderen hebben al met volle teugen
kunnen genieten van het fietsen, spelen met zand en schommelen. Het zand
in de zandbak is regelmatig vochtig.
Met dit ‘hardzand’ kunnen ze goed
taartjes bakken, maar het geeft soms
ook vervelende vlekken in de
kleding. Mijn verzoek is dan ook om
uw kind kleding aan te doen die vies
mag worden. Bovendien zullen we
naast het spelen in de nieuwe
buitenruimte ook regelmatig op pad
gaan naar verschillende
speeltuintjes. En ook hier kan de
kleding nat of vies worden.

Inspectie
Op dinsdag 20 juli stond mevrouw C. Eilander van de GGGD Utrecht
onaangekondigd voor de deur voor het reguliere inspectiebezoek. De
nadruk bij dit bezoek lag op het pedagogisch
handelen. De inspectrice was erg enthousiast over
kdv de Argonauten en uit dit bezoek is ook een
positief inspectierapport gekomen. Het rapport ligt
ter inzage op kdv de Argonauten onder het bakje van
de kinderdagverblijfboekjes. Daarnaast kunt u het
rapport hier online inzien
Stagiaires
We hebben met de kinderen afscheid genomen van Mirjan die in de
vakantieperiode heeft geholpen op kdv de Argonauten en inmiddels is er
een nieuwe stagiaire gestart. Haar naam is Seliene, ze is 21 jaar en bijna
klaar met haar opleiding Pedagogisch Werk, niveau 3, aan ROC MiddenNederland. Seliene heeft op verschillende kinderdagverblijven stage
gelopen en ervaring met de doelgroep. De kinderen hebben erg leuk op haar
komst gereageerd en zijn al helemaal aan haar aanwezigheid gewend.
Seliene is er op maandag en dinsdag van 9.00 uur tot 17.00 uur en op
woensdag van 9.00 uur tot 13.00 uur. Ze blijft tot februari 2014.
Studiedagen 2013/2014
Elk jaar zijn er 3 studiedagen. Wanneer deze op een openingsdag van kdv
de Argonauten vallen, is het kinderdagverblijf gesloten. De data zijn: vrijdag
4 oktober 2013, woensdag 9 april 2014 en vrijdag 3 oktober 2014. Elk jaar
volg ik een ‘opfris’ cursus op gebied van Eerste Hulp, bedrijfshulpverlening
en over de meldcode kindermishandeling. De komende studiedag gaat o.a.
over muziek en theater voor kinderen en kindertekeningen. Ik hoop veel
inspiratie op te doen.
Thema: ‘oef, wat warm’
Na de zomervakantie zijn we gestart met het thema:
‘Oef, wat warm’ van Uk en Puk. Bij dit thema staat het
verschil tussen warm en koud centraal. De kinderen
hebben met water kunnen spetteren, met ijsklontjes
kunnen experimenteren en verschillende warme en
koude spulletjes gevoeld. Samen met de kinderen
hebben we het verschil tussen winter- en
zomerkleding bekeken. Spelenderwijs doen de

kinderen nieuwe ervaringen op en vergroten ze hun woordenschat.
Inval
Kdv de Argonauten heeft een vaste invaller, namelijk Angela Reinders. De
meeste kinderen kennen Angela nog goed, want ze heeft van september
2011 tot juli 2012 stagegelopen op kdv de Argonauten. Sindsdien valt ze af
en toe een dagje in. Ze is in het bezit
van een diploma Pedagogisch Werk,
niveau 4 en een VOG.
Dierenfarm
Afgelopen dinsdag was de dierenfarm
op bezoek. Dit doen we elk jaar. De
kinderen hebben dan de kans om
kennis te maken met verschillende
boerderijdieren en in een vertrouwde
omgeving de dieren te aaien en te
knuffelen. Dit jaar waren er: cavia’s, konijntjes, puppy’s, een kip, een kalfje,
een biggetje en een geit. Ondanks dat het voor veel kinderen toch best een
beetje spannend was, was het bezoek een groot succes. Volgend jaar komen
de dieren weer!
Met vriendelijke groeten,
Froukje Gijzel
Kdv de Argonauten
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