Nieuwsbrief nummer 20
november 2014
Belangrijke data
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
De groepssamenstelling
Vanaf januari 2015 is kdv de Argonauten ook open
op de woensdagen. De groepssamenstelling zal er
als volgt uit komen te zien:
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Leonoor (24-2-2011)
Isa (23-5-2011)
Jules (20-12-2012)
Olivia (18-6-2012)
Florens (21-12-2012)
Julie (19-7-2014)

Leonoor (24-2-2011) Leonoor (24-2-2011)
Isa (23-5-2011)
Jules (20-12-2012)
Florens (21-12-2012)
Jules (20-12-2012)
Olivia (18-6-2012)
Mels (3-4-2012)
Julie (19-7-2014)

Donderdag
Leonoor (24-2-2011)
Isa (23-5-2011)
Jules (20-12-2012)
Ryan (8-7-2013)
Mels (3-4-2012)
Julie (19-7-2014)

Julie komt per 1 december op de maandag, dinsdag en donderdagen spelen
op kdv de Argonauten en Florens komt per 1 januari op de maan- en
woensdagdagen bij ons spelen. Welkom Julie en Florens.
Nieuwe gezichten
Er zijn nog meer nieuwe gezichten op kdv de Argonauten. Namelijk Sabine
Pot en Merve Aladag. Sabine wordt de vaste leidster op de woensdagen en
werkt als invaller op kdv de Argonauten. Merve komt stagelopen vanaf 1
december ongeveer 6 uur per week. Velen van jullie kennen haar nog van
haar eerdere stage hier op kdv de Argonauten toen zij haar opleiding
Pedagogisch Werk niveau 4 deed. Hieronder stellen zij zich beiden voor.
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Vanaf januari 2015 kom ik Froukje versterken
op kinderdagverblijf de Argonauten. Ik ga dan
de woensdagen draaien. Hierbij zal ik mij even
kort voorstellen.
Mijn naam is Sabine Pot,39 Jaar en ik kom uit
Harmelen. Ik heb de opleiding MDGO-AW
gevolgd te Utrecht met als specialisatie
kinderopvang(0-4jaar). Deze opleiding heb ik
goed afgerond.
Inmiddels al 10 jaar ervaring in de
kinderopvang en ook 8 jaar gewerkt als
activiteitenbegeleidster in een verpleegtehuis met zwaar dementerenden.
Persoonlijk gaat mijn voorkeur uit naar een kleinschalig kinderdagverblijf,
zoals de Argonauten. Kinderen krijgen alle aandacht en dat is stimulerend
voor hun ontwikkeling. Ik ben zelf creatief en positief ingesteld. Kinderen
zijn het mooiste wat er is: vrolijk en onbevangen. Ik heb heel veel zin om te
beginnen.
Tot in het Nieuwe Jaar!
Lieve groetjes,
Sabine
Beste ouders,
Als eerst zal ik mijzelf aan u voorstellen. Ik ben
Merve Aladag, 22 jaar en ik kom uit Utrecht. In juni
2014 ben ik afgestudeerd als Pedagogische
medewerker Jeugdzorg. Ik heb al enkele jaren
ervaring in het werken in de kinderopvang,
basisonderwijs en speciaal onderwijs.
Sinds september 2014 ben ik gestart met de
opleiding Ecologische Pedagogiek aan de
Hogeschool van Amersfoort en zit in mijn eerste
leerjaar. Ik streef er naar mijzelf constant te blijven ontwikkelen om
kinderen de juiste begeleiding en coaching te kunnen bieden. Vanaf
december begin ik met mijn stage bij kdv de Argonauten bij Froukje.
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Kinderen begeleiden, zowel in groepsverband als in individueel opzicht is
één van mijn taken. Verder zal ik activiteiten organiseren die gericht zijn op
de ontwikkeling van uw kind, hierbij zal ik werken met het Pravookindvolgsysteem. Ook zal ik lessen aanbieden uit de Uk en Puk methode.
Daarnaast ben ik er voor uw opvoedvragen en help ik u graag met het
zoeken naar antwoorden.
In mijn vrije tijd sport ik graag en lees ik veel boeken.
In de komende periode gaan jullie mij vast en zeker tegenkomen!
Tot ziens
Merve Aladag
Sinterklaas

Wat is het gezellig op het kinderdagverblijf met al die
mooie knutsels op het raam en de gezellige
sinterklaasliedjes die gezongen worden. Op donderdag
4 december vieren wij hier het Sinterklaasfeest. Er zijn
dan de hele dag allerlei leuke activiteiten voor de
kinderen, zoals pepernoten bakken en knutselen. En er
komt een Piet op bezoek!

Nieuw LRKP-nummer
Per januari 2015 staat kdv de Argonauten in het
landelijk register onder het volgende nummer:
160768767. Vergeet deze wijziging niet door te geven
aan de belastingdienst voor de kinderopvangtoeslag.
Clean Dream
Op 31 oktober jl zijn alle matrassen en de stoffen bank weer gereinigd door
Clean Dream. Door de jaarlijkse reiniging zijn de matrassen vrij van
huisstofmijt en eventuele schimmels door vocht. De lakens van de bedden
gaan wekelijks in de was op 60 graden. Het is toch een prettig idee dat uw
kind op een schoon matras slaapt.
Inspectie
Zoals in de vorige nieuwsbrief beschreven heeft er een inspectiebezoek
plaatsgevonden op 17 oktober. Uit deze inspectie zijn twee rapporten
voortgekomen. Eén verslag van het reguliere onderzoek en één verslag van
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het onderzoek voor nieuwe registratie in het Landelijk Register
Kinderopvang en Peuterspeelzalen.
Beide rapporten zijn zeer positief en zijn vanaf heden online in te zien. Via
www.de-Argonauten.nl kun je gemakkelijk op de juiste site komen. Maak
hiervoor gebruik van de link onder het kopje kwaliteit. Of kijk op
www.landelijkregisterkinderopvang.nl
Binnen drie maanden na de doorstart zal er weer een onverwacht
inspectiebezoek plaatsvinden.
Yogales
Elke dinsdag krijgen de kinderen yogales van juf Flora. Zij is werkzaam bij
kinderyoga Utrecht en heeft veel ervaring met
het geven van lessen op kinderdagverblijven.
De kinderen zijn enthousiast en genieten erg
van deze lessen. Vorige week sloot de les goed
aan bij het Sinterklaasthema. De les ging
namelijk over Amerigo, het paard van
Sinterklaas. A.s. dinsdag staat de les in het
teken van Piet. De kinderen mogen als zij dat
leuk vinden in hun Pietenpakje naar het
kinderdagverblijf komen. Voor de kinderen
die geen pietenpak of muts hebben, zijn er hier op locatie uiteraard ook
passende verkleedkleren.
Nog een paar leuke foto’s
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Alvast fijne feestdagen!
Froukje Gijzel
Kdv de Argonauten
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