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Belangrijke data

Dinsdag 6 maart: Mirjan voor het laatst (voorlopig)
Dinsdag 13 maart: Argonauten gesloten i.v.m. studiedag
Maandag 19 maart: Fotograaf komt

De kinderen

De groepssamenstelling is sinds januari 2012 als volgt:
Maandag
Jaan-Mika (24-06-2008)
Isa (23-05-2011)
Leonoor (24-02-2011)
Stein (01-01-2009)
Youp (22-04-2009)
Zara (24-02-2009)

Dinsdag
Jaan-Mika (24-06-2008)
Isa (23-05-2011)
Stein (01-01-2009
Youp (22-04-2009)
Zara (24-02-2009)
Julia (11-11-2010)

Woensdag
Jaan-Mika (24-06-2008)
Isa (23-05-2011)
Leonoor (24-02-2011)
Youp (22-04-2009)
Stein (01-01-2009)
Julia (11-11-2010)

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

Vacature oudercommissie
Over enige tijd zal Marie-Jose (de moeder van Jaan-Mika) afscheid nemen van haar
functie in de oudercommissie, omdat Jaan-Mika dan naar school gaat. Mocht je
belangstelling hebben voor een functie in de oudercommissie kun je contact
opnemen met mij, of een lid van de oudercommissie.

Fotograaf

Op maandag 19 maart komt er een fotograaf langs bij kdv de Argonauten. Hij/zij
zal van alle kinderen individuele foto’s maken. Ook wordt er een groepsfoto
gemaakt. De kinderen die normaal niet op het kinderdagverblijf spelen op
maandag, kunnen onder begeleiding van een ouder komen. De fotograaf komt om
ongeveer 10.00 uur.

Verbouwing

Het schiet al aardig op met de bouw van de nieuwe groepsruimte. De kinderen
namen regelmatig een kijkje bij de bouwvakkers. En zijn zelf ook aan de slag
gegaan. Ze hebben een huis geverfd, met gereedschap gespeeld en met blokken
gebouwd. Mocht je een keertje een indruk willen van de toekomstige ruimte, kun je
even een afspraak met me maken, om bijvoorbeeld bij het ophalen van je kind
even naar boven te lopen.

Thema: ziek zijn

Elk kind is wel eens ziek geweest en/of in het ziekenhuis geweest. We starten
aankomende maandag met het thema: ziek zijn. We gaan met de kinderen praten
over het thema, zullen doktertje spelen in de ziekenhuishoek, dokter bibber spelen,
liedjes zingen en natuurlijk knutselen. Mocht je kind iets mee willen nemen over
het thema, bijvoorbeeld een foto van toen hij/zij in het ziekenhuis lag, dan mag
dat!

Afscheid Mirjan

Op dinsdag 6 maart is Mirjan voorlopig voor het laatst. Ze heeft haar opleiding
Helpende/verzorgende niveau 2 succesvol afgerond. In april start ze met een
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vervolgopleiding, PW3, en bij deze opleiding zal ze ook stage komen lopen bij
kinderdagverblijf de Argonauten. We zien haar waarschijnlijk in mei weer terug.
Angela blijft tot eind juni 2012.

Studiedag

Volgende week dinsdag (13 maart) is de Argonauten gesloten i.v.m. een studiedag.
De studiedag heeft 2 thema’s; Communicatie en Ruimte voor jongens. Op deze dag
krijgen wij met de collega’s van de Kindercentra en de collega’s van Ziezazo
workshops. Angela zal ook bij deze studiedag
aanwezig zijn.

Yoga

Juf Saskia blijft voorlopig yogales geven op de
dinsdag. De lessen starten sinds deze week
iets eerder dan voorheen. Om 8.45 uur start
de yogales. Het zou fijn zijn als alle kinderen
op tijd binnen zijn, zodat ze niets hoeven te
missen van de lessen. Alle kinderen genieten
elke week van de lessen en de oefeningen. Ze
kijken uit naar Saskia’s komst en voelen zich
allemaal gezien en gehoord door haar. Het
is fijn dat de samenwerking zo succesvol
is.

Kindergebarentaal

In de afgelopen periode zijn we als proef
bezig geweest met kindergebarentaal. Alle
kinderen hebben filmpjes gekeken van
Lotte en Max (www.lottemax.nl) en de
peuters kunnen al best wel wat gebaren
nadoen en toepassen. Met name voor de
baby’s kan het ondersteunend werken.
Kinderen vanaf 7 maanden kunnen nog
niet praten, maar wel al gebaren. De
leidsters hebben hun mondelinge taal
ondersteund met gebaren. Samen met de
oudercommissie gaat er gekeken worden
of we hier mee verder gaan.
Froukje Gijzel
Kdv de Argonauten
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