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Belangrijke data
21 t/m 23 oktober: de Argonauten gesloten i.v.m. herfstvakantie.
Woensdag 25 december: de Argonauten gesloten i.v.m. kerstmis
De groepssamenstelling
Vanaf 1 januari 2014 is kdv de Argonauten open op de donderdagen i.p.v.
de woensdagen. Dit besluit is tot stand gekomen na overleg met de
oudercommissie en de betrokken ouders.
De groepssamenstelling ziet er vanaf 1 januari 2013 als volgt uit:
Maandag
Lana (03-11-2011)
Isa (23-05-2011)
Leonoor (24-02-2011)
Olivia (18-06-2012)
Jules (20-12-2012)
Maes (14-08-2012)

Dinsdag
Lana (03-11-2011)
Isa (23-05-2011)
Olivia (18-06-2012)
Jasmijn (07-10-2010)
Maes (14-08-2012)

Donderdag
Lana (03-11-2011)
Leonoor (24-02-2011)
Jules (20-12-2012)
Jasmijn (07-10-2010)

Zoals jullie kunnen zien zijn er een aantal plekken beschikbaar op kdv de
Argonauten en ook op de maandag komt er in de nabije toekomst een plekje
beschikbaar. Mocht je iemand kennen die nog op zoek is naar een
kinderdagverblijf,
dan kun je een
leuke korting
verdienen. Voor
iedereen die
zorgt voor een
extra inschrijving
en afname van
een beschikbare
plek ontvangt 1 maand lang 1 dag gratis opvang. Dus als je kind 2 dagen in
de week komt spelen, ontvang je een maand lang 50% korting. De
voorwaarde is dat het nieuwe ingeschreven kind 3 maanden opvang
afgenomen heeft, voordat je de korting ontvangt.

Yogales en Muziekles
De herfst is weer begonnen en zoals elk
jaar worden er dan meer
binnenactiviteiten georganiseerd. De
maand zijn de yogalessen weer begonnen.
De lessen worden gegeven door Saskia
Nefkens. De lessen zitten vol met speelse
activiteiten en het is altijd een verassing
wat juf Saskia meeneemt voor de les. Alle
kinderen worden gehoord en gezien en
doen op hun eigen niveau en op hun eigen
manier mee aan de lessen. Saskia heeft
ook een eigen website:
http://www.saskianefkens.nl De
yogalessen vinden plaats op de dinsdagen
in oktober.
Naast de yogalessen komt er binnenkort
ook een muziekdocent voor de kinderen.
Op de studiedag van vrijdag 4 oktober heb ik een workshop gehad van
Marianne van Houten. Ik heb veel inspiratie gehaald uit haar ideeën op
gebied van muziek en drama. Het leek mij ook leuk om haar zelf uit te
nodigen om de kinderen kennis te laten maken met instrumenten, nieuwe
liedjes en andere activiteiten. Marianne heeft ervaring met het aanbieden
van lessen op
kinderdagverblijven en met
kinderen van 0 tot 4. Op haar
website kun je meer informatie
vinden over haar en haar
activiteiten:
www.mariannevanhouten.nl De
muzieklessen vinden plaats op
wisselende dagen, zodat alle
kinderen ervan kunnen
genieten. De data zijn: maandag
28 oktober, maandag 4
november, maandag 18
november, woensdag 27
november, woensdag 4
december, woensdag 11 december, dinsdag 7 januari, dinsdag 14 januari,

dinsdag 21 januari en dinsdag 28 januari.
Thema: Mijn familie en ik
Op kdv de Argonauten zijn we
bezig met het thema: ‘mijn familie
en ik’ van Uk en Puk. Op het
kinderdagverblijf hangt een grote
boom op het raam met foto’s van
de familie van elk kind. Met de
meegebrachte foto’s hebben we
eerst activiteiten gedaan aan tafel.
De oudsten konden al goed
vertellen wie wie was en de
jongsten konden hun lach niet
onderdrukken bij de foto’s van hun
eigen familie. Die kennen ze wel!
We doen veel bordspelletjes, zoals ‘knappe koppen’ en memorie en zingen
liedjes. Foto’s zijn nog steeds welkom. Na de herfstvakantie starten we met
het thema: herfst/regen.
Reservekleding
Het kan gebeuren dat een kind een ongelukje met plassen heeft of dat de
kleding nat/vies wordt bij het buitenspelen. Het is dan handig om
reservekleding hier te hebben. Denk hierbij aan: ondergoed/romper, trui,
broek en sokken. Mocht je kind bezig zijn met zindelijkheidtraining dan is
het handig om minimaal 2 reserve onderbroeken en broeken te hebben.
Controleer regelmatig of er nog genoeg in de la van uw kind ligt en of het
nog in de juiste maat is. Bij nat weer mag je naast schoenen ook laarsjes
meegeven voor het buitenspelen.
Haar
Na het slapen borstelen wij de haren van de kinderen. Vaak vinden ze het
leuk om daarna extra mooi gemaakt te worden met staartjes en speldjes.
Wij hebben hier haarbandjes en speldjes die van de opvang zijn. De speldjes
zijn gemerkt met zwarte watervaste stift op de achterkant. Het is handig om
ze na verloop van tijd deels weer terug te krijgen. We kopen ook regelmatig
nieuwe speldjes in alle kleuren van de regenboog. De kinderen vinden het
geweldig om uit de grote bak te mogen kiezen en om naderhand in de
spiegel te kijken hoe hun haar zit. Mocht je liever niet hebben dat we de
haren doen kun je dit altijd even aangeven.

Uitstapjes
Ook in de herfst blijven we lekker op pad
gaan. Bij droog weer met de bakfiets of met
de bolderwagen. En bij regen kunnen we
met de busauto gebruiken om bijvoorbeeld
naar Ballorig of KidZcity om daar ons
binnen uit te leven. Vorige week zijn we
naar Ballorig in Houten geweest en
gemiddeld gaan we 1 x per maand op pad
met de auto. Steeds op verschillende dagen,
zodat alle kinderen een keer mee kunnen.
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