Nieuwsbrief nummer 18
Januari 2014
Belangrijke data
Dinsdag 1 juli: afscheid Marlies
Maandag 14 juli: oudergesprekken
Maandag 28 juli t/m donderdag 14 augustus kdv gesloten (zomervakantie)
Maandag 20 t/m donderdag 23 oktober kdv gesloten (herfstvakantie)
De groepssamenstelling
De groepssamenstelling ziet er vanaf 1 augustus 2014 als volgt uit:
Maandag
Leonoor (24-02-2011)
Isa (23-05-2011)
Jules (20-12-2012)
Olivia (18-06-2012)

Dinsdag
Leonoor (24-02-2011)
Isa (23-05-2011)
Jules (20-12-2012)
Jasmijn (07-10-2010)
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)

Op dinsdag 22 juli neemt Maes afscheid van kdv de Argonauten. We zullen
hem gaan missen!
Stagiaires
Binnenkort is de laatste stagedag van Marlies. Zij heeft het afgelopen half
jaar geholpen op de maandag en dinsdag. Op dinsdag 1 juli nemen we
afscheid van haar.
Vanaf september zal er een nieuwe stagiaire op de maandag en dinsdag
komen. Zodra ik hier meer over weet laat ik het weten.
Semanur loopt sinds februari stage op de donderdag. Zij blijft dit doen tot
februari 2015. In de vakantie zal zij regelmatig komen helpen op de
maandag en dinsdag.
Thema: ‘oef, wat warm’
Na Moederdag en Vaderdag, waarbij we in het geheim
werkte aan onze projecten, heerst er nu oranjekoorts op
kdv de Argonauten.
Wat ontzettend gezellig. Het leeft enorm onder de kinderen,

hoewel de daadwerkelijke voetbalwedstijden er in hun ogen weinig mee te
maken hebben. Wel oranje kleren aan, nagellak op, vlaggetjes op je wangen,
knutselen, en ‘hup Holland hup’ zingen.
Binnenkort starten we met het thema ‘oef, wat warm’ van Uk en Puk. In dit
thema staan de verschillen tussen warm en koud centraal. Het warme weer
geeft aanleiding om met water te spelen, ijsklontjes te maken en ijsjes te
verkopen. De kinderen gaan Puk helpen met afkoelen, vergelijken koud en
warm water en doen experimenten. Spelenderwijs vergroten de kinderen
hun ervaringen en woordenschat.
Zonnebrand
Wat een heerlijk weer is buiten. We gaan bij zomerweer al vroeg met de
kinderen op pad. Spelen in de speeltuin of een fietstochtje maken. Willen
jullie eraan denken om ’s morgens alvast je kind in te smeren met
zonnebrand. Wij zullen hier ook regelmatig bijsmeren. Wij gebruiken hier
zonnebrand van Nivea. Mocht je ’s morgens vergeten zijn je kind in te
smeren of als je kind een allergische reactie heeft op
zonnebrand horen wij het graag bij het overdrachtsmoment.
Je mag een petje tegen de zon meegeven aan het kind als
extra bescherming.
Vergeet ook niet om reservekleding mee te geven of in de la
te leggen. De kinderen worden regelmatig nat van het
spelen met water en dan is het fijn om gelijk een droog setje
kleding aan te kunnen trekken.
de Argonauten gesloten op de volgende data:
Zomervakantie: maandag 28 juli t/m vrijdag 15 augustus
Herfstvakantie: maandag 18 oktober t/m vrijdag 26 oktober
Kdv de Argonauten is open tijdens de kerstvakantie, met uitzondering van
de officiële feestdagen.
Mocht je buiten de sluitingsweken op vakantie gaan dan hoor ik dat graag.
Oudercommissie/lief-en-leed-potje
Na vier jaar heeft Nicolay (de vader van Olivia) onlangs de oudercommissie
verlaten. Graag wil ik hem bedanken voor zijn inzet in de afgelopen jaren!
Nathalie (de moeder van Jasmijn en Mels) neemt het stokje van hem over.
De oudercommissie bestaat nu uit Johan (de vader van Leonoor en Jules),
Karen (moeder van Isa) en Nathalie. De oudercommissie koopt bij het
afscheid van een stagiaire altijd een presentje namens alle ouders. In de
afgelopen vergadering is het idee ontstaan om vooraf bij de ouders een

bedrag te vragen voor in het lief-en-leed-potje, voor dit soort gelegenheden.
Het zal om ongeveer 5 euro per jaar gaan. Voor meer informatie kun je bij
mij of één van de leden van de oudercommissie terecht.
Oudergesprekken
De halfjaarlijkse oudergesprekken vinden plaats op maandagavond 14 juli.
In dit gesprek hebben we het over het welbevinden en de ontwikkeling van
uw kind. Het gesprek duurt ongeveer 15 minuten. Vanaf maandag 7 juli
kunt u zich inschrijven voor het gesprek.
Op de gespreksavond zit er 5 minuten marge tussen de gesprekken. Mocht
het voorafgaande gesprek uitlopen of je iets te vroeg zijn, mag je gewoon
binnenkomen en op de bank even wachten. Als je er bezwaar tegen hebt dat
de volgende ouder aan het eind van het gesprek binnenkomt, mag je dit bij
mij aangeven, dan zoeken we samen naar een oplossing.
Entree
Er is soms ’s morgens verwarring of hinder over de ingang en het hekwerk
er voor. Ik zal kort een uitleg geven over de gebruiken hier op kdv de
Argonauten. De eerste die ’s morgens aankomt, zal boven een open deur
treffen (zeker in de lente/zomer). De deur staat open om de ruimte even
extra te luchten. Nadat het eerste kind er is gaat de deur dicht en mag het
hekwerk open blijven. Zo kan iedereen gemakkelijk de trap op, ook met de
kleinere kinderen. Zodra iedereen binnen is doen wij het hek dicht en
eventueel de deur weer open, zodat de kinderen ook op het balkon kunnen
spelen (als het weer het toelaat).
Nog een paar leuke foto’s o.a. van het Lustrum

Alvast een fijne vakantie!
Froukje Gijzel
Kdv de Argonauten
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