Nieuwsbrief nummer 19
Oktober 2014
Belangrijke data
Donderdag 27 november: Seliene staat op de groep
Donderdag 25 december: gesloten i.v.m. Kerst
Donderdag 1 januari: gesloten i.v.m. Nieuwjaar
Maandag 23 t/m vrijdag 27 februari gesloten i.v.m. voorjaarsvakantie
Maandag 4 t/m vrijdag 8 mei gesloten i.v.m. meivakantie
Maandag 20 juli t/m vrijdag 7 augustus gesloten i.v.m. zomervakantie
Maandag 19 t/m vrijdag 23 oktober gesloten i.v.m. herfstvakantie
De groepssamenstelling
De groepssamenstelling ziet er vanaf 1 november 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)
Olivia (18-06-2012)
Mels (03-04-2012)

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

Jasmijn is begin oktober 4 jaar
geworden en gaat nu naar basisschool
de Ridderhof. We wensen Jasmijn daar
veel plezier en hopen haar nog vaak te
zien bij het ophalen van haar broertje
Mels.
Op alle dagen is een nieuwe
aanmelding welkom!
Stagiaires
Op maandag en dinsdag is Zainab aanwezig van 9.00 tot 17.00 uur. Zij blijft
tot februari 2015.
Semanur is er op de donderdagen van 9.00 tot 17.30 uur. Zij blijft in ieder
geval tot februari 2015 en misschien nog iets langer.
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Thema: ‘op de kinderboerderij’
We hebben het thema ‘op de kinderboerderij’ voor de herfstvakantie
afgesloten. We hebben liedjes gezongen,
heel veel geknutseld, uitstapjes gemaakt
o.a. naar de schapenweide en spelletjes
gedaan.
Na de vakantie starten we met een
nieuw thema uit de methode van Uk en
Puk. Welk thema dit is blijft nog even
een verrassing!
Vakantieplanning 2015
In de volgende weken is kdv de Argonauten gesloten:
 Voorjaarsvakantie: maandag 23 t/m vrijdag 27 februari
 Meivakantie: maandag 4 t/m vrijdag 8 mei
 Zomervakantie: maandag 20 juli t/m vrijdag 7 augustus
 Herfstvakantie: maandag 19 t/m vrijdag 23 oktober
Deze sluitingsweken zijn gekoppeld aan de schoolvakanties van de
basisscholen in regio Midden.
In de kerstvakantie is kdv de Argonauten gewoon geopend met
uitzondering van de officiële feestdagen (25 en 26 december en 1 januari).
Dit geldt zowel voor 2014 als 2015.
Mochten jullie buiten deze sluitingsweken op vakantie gaan, hoor ik dit
graag tijdig.
Veranderingen van januari 2015
In een losse brief zijn jullie allen geïnformeerd over de veranderingen per
januari 2015. Kdv de Argonauten blijft bestaan, maar gaat zelfstandig
verder. Dit houdt in dat ik zelf houder wordt van het kinderdagverblijf en
dat de samenwerking met LOKOWO B.V. (ZieZaZo) na 5 jaar ophoudt. Wat
fijn dat jullie geuit hebben alle vertrouwen in mij en het kinderdagverblijf te
hebben. Ik ben nu de mogelijkheid aan het onderzoeken of ik toch door kan
gaan onder hetzelfde LRK-nummer. Dit zou voor jullie als ouders betekenen
dat jullie geen wijzigingen door hoeven te geven aan de belastingdienst
voor de kinderopvangtoeslag. Wel krijgen alle ouders binnenkort een nieuw
contract en een opzeggingsbrief van LOKOWO B.V. Hierover ontvangen
jullie binnenkort meer informatie in een losse brief of mail.

Kinderdagverblijf de Argonauten
Dudoksingel 113
3544 NK Utrecht

T. 030-6705497
M. 06-18528787

info@de-Argonauten.nl
www.de-Argonauten.nl

NL18RABO0147826276
KvK Utrecht 30249171

Nieuwe website
Binnenkort gaat de nieuwe website online. Nu wordt www.deArgonauten.nl nog doorgelinkt naar de website van ZieZaZo. Om dit te
veranderen moet er een nieuwe website komen. Hier wordt hard aan
gewerkt. Het lijkt me leuk om, net als op de website nu, er ervaringen van
ouders op te hebben. De stukjes van de oude website zijn 2 jaar oud en
daarom aan vervanging toe. Mocht je een stukjes willen schrijven of het
oude stukje willen aanpassen, dan kun je dit sturen naar froukje@deArgonauten.nl. Alvast bedankt voor de moeite!
Invallers
Mocht ik zelf ziek zijn of niet in de gelegenheid om op de groep te staan is er
een invaller. Er zijn momenteel 3 vaste invallers met wie ik werk, namelijk
Angela Reinders, Sabine Pot en Seliene Kranenburg. Angela en Seliene
hebben stage gelopen op kinderdagverblijf de Argonauten. Zijn beide in
bezit van hun diploma en op de hoogte van het reilen en zeilen op de
Argonauten. Sabine Pot is een nieuwe invaller. Zij heeft onlangs kennis
gemaakt op het kinderdagverblijf met mij en de kinderen. Sabine heeft
regelmatig ingevallen op de Zandpoort. Uiteraard beschikt zij ook over de
juiste papieren.
Op de volgende data zal er een invaller zijn:
Donderdag 27 november. Seliene zal samen met Semanur de groep draaien.
Ik ga op deze dag de KindVak bezoeken om nieuwe informatie op te doen
over de branche, mooie spullen aan te schaffen en te netwerken.
Op dinsdag 23 en dinsdag 30 december zal of Angela Reinders of Sabine Pot
de groep draaien.
Inspectie
Donderdag 17 oktober was het zover. Inspectrice Nathalie van Straalen van
de Gemeente Utrecht stond onverwachts op de stoep. Het papierwerk was
al voor de zomervakantie opgestuurd en was allemaal in orde. Nu kwam ze
nog het pedagogisch handelen observeren. Ze is ruim anderhalf uur
gebleven. Ter afsluiting heeft ze een kort gesprek met mij gehad, waarbij ze
vertelde enthousiast te zijn over mijn (pedagogsich) handelen en de sfeer
op kdv de Argonauten. Ze heeft geen negatieve aspecten gezien en ik kan
een positief inspectie rapport verwachten. Natuurlijk heb ik met haar
gesproken over het zelfstandig verdergaan. Hier zou namelijk nog een
voorinspectie voor moeten plaatsvinden. Ook over het zelfstandig verder
gaan was Nathalie positief!
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Nog een paar leuke foto’s

Tot na de herfstvakantie!
Froukje Gijzel
Kdv de Argonauten
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