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Belangrijke data

Woensdag 12 oktober: afscheid Judy
Maandag 17 t/m woensdag 19 oktober: Argonauten gesloten i.v.m. vakantie
Maandag 24 oktober: bert’s animal farm komt langs met (echte) knuffeldieren
Dinsdag 25 oktober: Algemene ouderavond kindercentra (E.H.B.O.)

De kinderen
Op woensdag 12 oktober nemen we afscheid van Judy. Zij is hier bijna 2 en half
jaar komen spelen en we gaan haar met z’n allen erg missen. We wensen haar veel
plezier op Montessorischool de Meander.
Vanaf 1 december 2011 zijn de volgende kinderen aanwezig bij kinderdagverblijf de
Argonauten.
Maandag
Jaan-Mika (24-06-2008)
Isa (23-04-2011)
Thomas (25-12-2007)
Stein (01-01-2009
Youp (22-04-2009)
Zara (24-02-2009)

Dinsdag
Jaan-Mika (24-06-2008)
Leonoor (24-02-2011)
Thomas (25-12-2007)
Youp (22-04-2009)
Zara (24-02-2009)
Julia (11-11-2010)

Isa het zusje van Stein is inmiddels komen
wennen op de woensdag. Zij komt ook op de
maandag vanaf 1 december. Leonoor komt
per 1 november op de dinsdag en vanaf 1
januari op de maandag en woensdag.

Studiedagen
Op vrijdag 7 oktober was de laatste studiedag
van 2011. Deze stond in het teken van B.H.V.
Ik heb van alles geleerd over brandpreventie
en ontruiming. De ochtend bestond uit theorie
en de middag uit oefenen met verschillende
blusmiddelen. Ten slotte was er een examen.
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Woensdag
Jaan-Mika (24-06-2008)
Isa (23-04-2011)
Thomas (25-12-2007)
Youp (22-04-2009)
Stein (01-01-2009)
Julia (11-11-2010)

Kinderdagverblijf de Argonauten
Ook zijn de studiedagen voor 2012 bekend:
Dinsdag 13 maart 2012
Donderdag 21 juni 2012 en
Vrijdag 12 oktober 2012.
Wijzigen zijn voorbehouden.

Veranderingen kinderopvangtoeslag 2012

In 2012 gaan er een aantal zaken veranderen, zo worden bijvoorbeeld de opvang
uren gekoppeld aan de werkuren van de minst werkende ouder (140% regeling).
Over alle wijzigingen komt binnenkort een aparte nieuwsbrief uit. Mocht je al
eerder meer informatie willen kunt u contact met mij opnemen.

Bert’s Animal Farm

Op maandag 24 oktober komt Bert’s Animal Farm langs met dieren die de kinderen
kunnen knuffelen en aaien. Te denken valt aan
konijntjes of een jong biggetje o.i.d. Het blijft tot
het laatste moment spannend wat hij mee gaat
nemen. Maar ik weet zeker dat de kinderen het
helemaal geweldig gaan vinden om een uur lang
dieren in de tuin te hebben! Meer informatie vindt
u op www.animalverhuur.nl bij knuffelfarm.

Yoga

De yogalessen op woensdag ochtend zijn weer
gestart. Juf Saskia wordt altijd enthousiast
onthaald door de kinderen. Elke les heeft een
thema en juf Saskia neemt regelmatig
bijpassende spulletjes mee. De kinderen hebben een les gehad over de dierentuin,
indianen en over bellen/ballen. Na de herfstvakantie komen er nog tenminste 6
lessen.

Verbouwing

Op 7 september is er een algemene ouderavond geweest over de verbouwplannen.
Kinderdagverblijf de Argonauten zal een eigen ruimte krijgen, waar nu het
dakterras van de woning is. De plannen zijn helemaal gereed en hebben alle ouders
kunnen inzien. Zodra er nieuws is over de planning horen jullie het!

Stagiaires

Sinds augustus is Angela Reinders aanwezig bij de Argonauten.
Inmiddels hebben alle ouders kennis gemaakt met Angela. Angela woont zelf ook in
Leidsche Rijn en volgt een opleiding aan het ROC Maarssen. Ze doet S.A.W. niveau
3/4 en loopt stage op de maandag, dinsdag en woensdag van 9.00 uur tot 17.00
uur. Ze blijft tot eind juni 2012.
Met vriendelijke groeten
Froukje Gijzel
Kdv de Argonauten
Dudoksingel 113
3544 NK Utrecht

Kinderdagverblijf de Argonauten
T. 030-6705497
kdvArgonauten@gmail.com
M. 06-18528787
www.Argonauten.lokowo.com
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