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Belangrijke data
Donderdag 30 januari: afscheid Seliene
Donderdag 30 januari: oudergesprekken
17 februari t/m 20 februari: kdv gesloten i.v.m. vakantie
De groepssamenstelling
De groepssamenstelling ziet er vanaf 1 februari 2014 als volgt uit:
Maandag
Leonoor (24-02-2011)
Isa (23-05-2011)
Jules (20-12-2012)
Olivia (18-06-2012)
Lana (03-11-2011)

Dinsdag
Leonoor (24-02-2011)
Isa (23-05-2011)
Jules (20-12-2012)
Jasmijn (07-10-2010)
Maes (14-08-2012)
Olivia (18-06-2012)
Mels (03-04-2012)

Donderdag
Leonoor (24-02-2011)
Isa (23-05-2011)
Jules (20-12-2012)
Jasmijn (07-10-2010)
Ryan (08-07-2013)
Mels (03-04-2012)

De beschikbare plekken zijn
vrijwel allemaal opgevuld. Mels,
het broertje van Jasmijn, is per 1
januari overgestapt van kdv de
Zandpoort naar kdv de
Argonauten. Ryan is nieuw en is gestart op donderdag 16
januari. Welkom Mels en Ryan!
Leonoor, Isa en Jules komen alle drie een extra dag in de week
spelen.
Lana gaat helaas afscheid nemen van kdv de Argonauten. We
zullen haar erg gaan missen! Waarschijnlijk is maandag 24
februari haar laatste dag.
Stagiaires
Op 9 december is Marlies gestart met haar stage hier bij kdv de Argonauten.
Zij volgt een opleiding tot pedagogisch werker niveau 3 op ROC MiddenNederland. Haar stagedagen zijn maandag en dinsdag. Voor de kinderen is

zij inmiddels een vertrouwd gezicht en ook de meeste ouders hebben al
kennis met haar kunnen maken.
Seliene is er tot februari op de donderdagen. Op 30 januari nemen we
afscheid van haar. Op 6 februari zal Semanur Akpinar gaan starten met
haar stage op de donderdagen. Semanur volgt de opleiding tot pedagogisch
medewerker niveau 3/4 op ROC Midden-Nederland in Amersfoort.
Thema: Hatsjoe, ik ben ziek.
Op 6 januari zijn we gestart met het thema: ‘Hatsjoe’
van de methode Uk en Puk. Puk is ziek, hij is
namelijk verkouden. De kinderen verzorgen Puk,
gaan op ziekenbezoek, knutselen een fruitmand en
spelen doktertje. We praten
met de kinderen over het
ziek zijn, lezen voor en leren
ze het verschil tussen niezen en hoesten. Ook wordt
er extra aandacht besteed aan de hygiëne, dus
handen wassen nadat je naar de w.c. bent geweest,
hoe snuit je je neus en hand voor je mond bij het
hoesten of niezen.

Vakantierooster 2014
In 2014 is de Argonauten gesloten op de volgende data:
Krokusvakantie: maandag 17 februari t/m vrijdag 21 februari
Meivakantie: maandag 5 mei t/m vrijdag 9 mei
Zomervakantie: maandag 28 juli t/m vrijdag 15 augustus
Herfstvakantie: maandag 18 oktober t/m vrijdag 26 oktober
Mocht je buiten de sluitingsweken op vakantie gaan dan hoor ik dat graag.
Daarnaast is de Argonauten ook gesloten op officiële feestdagen.
Oudergesprekken
De halfjaarlijkse oudergesprekken vinden plaats op donderdagavond 30
januari. In dit gesprek hebben we het over het welbevinden en de
ontwikkeling van uw kind. Het gesprek duurt ongeveer 15 minuten. Vanaf
donderdag 23 januari kunt u zich inschrijven voor het gesprek.

Jaaropgave
Uiterlijk eind februari ontvangt u van ZieZaZo uw jaaropgave met daarin de
afgenomen uren kinderopvang in 2013. Net als uw facturen kunt u deze ook
inzien op de website www.ziezazo.com. U kunt inloggen met het emailadres
waar u ook de facturen op ontvangt. Mocht u uw wachtwoord niet meer
weten kunt u contact opnemen met ZieZaZo. Heeft u nog nooit ingelogd
kunt u uw ‘startwachtwoord’ bij mij opvragen.
Nog een paar leuke foto’s van het (samen) spelen
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