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Belangrijke data

Maandag 5 december 2011: zwarte Piet komt langs!
Maandag 26 december 2011: Argonauten gesloten i.v.m. kerst
Woensdag 4 januari 2012: afscheid thomas
Dinsdag 10 januari 2012: Start verbouwing

De kinderen
Op woensdag 4 januari 2012 nemen we afscheid van Thomas. Hij is ruim twee en
een half jaar komen spelen bij de Argonauten. In januari start hij op de drie
koningenschool in de Meern. We gaan hem missen en wensen hem veel plezier op
school.
De groepssamenstelling ziet er vanaf januari 2012 als volgt uit:
Maandag
Jaan-Mika (24-06-2008)
Isa (23-04-2011)
Leonoor (24-02-2011)
Stein (01-01-2009)
Youp (22-04-2009)
Zara (24-02-2009)

Dinsdag
Jaan-Mika (24-06-2008)
Isa (23-04-2011)
Stein (01-01-2009
Youp (22-04-2009)
Zara (24-02-2009)
Julia (11-11-2010)

Woensdag
Jaan-Mika (24-06-2008)
Isa (23-04-2011)
Leonoor (24-02-2011)
Youp (22-04-2009)
Stein (01-01-2009)
Julia (11-11-2010)

Isa en Stein komen vanaf januari 3 dagen in de week spelen. Leonoor komt tot
januari op de dinsdag en daarna op de
maandag en woensdag.

Vakantierooster 2012
In 2012 zal de Argonauten op de
volgende data gesloten zijn:
Krokusvakantie: 20,21 en 22 februari;
Tulpvakantie: 30 april, 1 en 2 mei
Zomervakantie: 16 juli t/m 1 augustus
e zesde en laatste sluitingsweek wordt
later bekend gemaakt.
1

Kinderdagverblijf de Argonauten
Naast de vakanties is de Argonauten gesloten op de officiële nationale feestdagen,
zoals maandag 26 december 2011 (kerst), maandag 9 april 2012 (2e paasdag),
maandag 28 mei (2e pinksterdag) etc.

Veranderingen kinderopvangtoeslag 2012
Inmiddels hebben alle ouders kunnen lezen over de veranderingen m.b.t. de
kinderopvangtoeslag, onder andere in de nieuwsbrief van Lokowo en in de notulen
van de ouderraadvergadering. Mocht je nog vragen hebben, neem gerust contact
met mij op.
Het tarief van de Argonauten wordt in 2012
bevroren op 7,14 euro per uur. De vakanties
worden in het maandbedrag verrekend. Vanaf
2012 wordt kinderdagverblijf de Argonauten “all
inclusive”. Er hoeft geen voeding en luiers
meegenomen te worden, met uitzondering van de
babymelk. Heeft u speciale wensen dan mag u
natuurlijk zelf luiers of babyvoeding meegeven na
overleg.

Bert’s Animal Farm

Op maandag 24 oktober was er een ware
kinderboerderij in de tuin. Er waren cavia’s, eendenkuikens, kippen, konijnen,
biggetjes en een geit en een ezel. De kinderen hebben erg genoten van alle dieren.
Er is wat af een geaaid en geknuffeld!
Verder zijn we deze maand ook naar de kinderboerderij
in Maarssenbroek geweest. Daar hebben de kinderen
geitjes, ezels, een kalfje, een koe, cavia’s en schapen
gezien. De (fiets)tractors waren ook een succes!

Verbouwing
De verbouwing gaat definitief door. Op 10 januari 2012
starten de werkzaamheden op het dakterras. Het gaat
ongeveer 10 weken duren. Daarna moet er nog
ingericht worden. De nieuwe ruimte zal waarschijnlijk
in het voorjaar in gebruik genomen gaan worden.

5 december

Sinterklaas en zijn Pieten zijn weer in het land. We knutselen en zingen liedjes. Het
leeft enorm bij de kinderen. De peuters hebben allemaal verhalen over de intocht
en/of over schoentje zetten. Dit jaar komt zwarte Piet langs bij de Argonauten, vlak
voordat hij weer met Sinterklaas naar Spanje vertrekt. Op maandag 5 december
om ongeveer 15.30 uur komt Piet de kinderen van de Argonauten bezoeken. Alle
kinderen zijn welkom, ook de kinderen die niet op maandag op de opvang komen.
Met vriendelijke groeten
Froukje Gijzel
Kdv de Argonauten
Kinderdagverblijf de Argonauten
Dudoksingel 113
3544 NK Utrecht

T. 030-6705497
M. 06-18528787

kdvArgonauten@gmail.com
www.Argonauten.lokowo.com
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