Nieuwsbrief nummer 21
Januari 2015
Belangrijke data
Dinsdag 27 januari: afscheid Zainab
Donderdag 19 februari: afscheid Leonoor
Maandag 23 t/m vrijdag 27 februari gesloten i.v.m. voorjaarsvakantie
Maandag 6 april: kdv gesloten, 2e paasdag.
De groepssamenstelling
Vanaf februari 2015 ziet de groepssamenstelling er als volgt uit:
Maandag

Dinsdag

Woensdag

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

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 (18-7-2014)

Donderdag
Leonoor (24-2-2011)
Isa (23-5-2011)
Jules (20-12-2012)
Ryan (8-7-2013)
Mels (3-4-2012)
Julie (18-7-2014)

In februari wordt Leonoor 4 jaar en mag dan
naar de basisschool. Ze neemt afscheid op 19
februari. Wij wensen Leonoor veel plezier op
Montessorischool Arcade!
Er komen binnenkort een paar plekjes vrij op
kdv de Argonauten. Er zijn al een aantal ouders
komen kijken, zodra de aanmeldingen definitief
zijn horen jullie hoe de groepssamenstelling
eruit gaat zien.
Op de maandag en woensdag is het mogelijk om
halve dagen af te nemen, mits dit past in de
kindplanning. Een halve dag is van 7.00 uur tot
12.30 uur of van 12.30 uur tot 18.00 uur.
Aanmeldingen voor hele dagen hebben voorrang op aanmeldingen voor
halve dagen.
Stagiaires
Binnenkort zit de stageperiode van Zainab erop. Ik wil haar bedanken voor
haar inzet en gezelligheid. We nemen afscheid van haar op 27 januari. We
zullen haar zeker gaan missen!
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Semanur loopt nu een klein jaar stage op de donderdag. Vanaf februari gaat
dit veranderen. Zij komt dan elke maandag, dinsdag en woensdag helpen op
het kinderdagverblijf tot aan de zomervakantie.
Op de donderdag is er een plekje vrij gekomen voor een nieuwe stagiaire.
Dit wordt Joann, zij zal in februari met haar stage starten. In de volgende
nieuwsbrief zal zij zich kort voorstellen.
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.
Nieuwe bedden
Deze week zijn de nieuwe bedden afgeleverd en gemonteerd. Natuurlijk zijn
we gelijk met alle kinderen gaan kijken toen ze klaar waren. ‘oooh, wat zijn
ze mooi!’ reageerde Leonoor enthousiast.  Dat
zijn we allemaal met haar eens. De nieuwe
matrassen zijn ook heerlijk zacht en sluiten goed
aan in de bedden. De nieuwe bedden voldoen aan
de recentste eisen aan bedden in de kinderopvang
en zijn geleverd met de bijbehorende certificaten.
Oudercommissie
Binnenkort komt er een vacature in de oudercommissie. De
oudercommissie heeft een adviserende rol en vergaderend 4 keer per jaar.
Vind je het leuk om mee te praten over het beleidsplan en veranderingen
binnen het kinderdagverblijf, vraag dan informatie op bij Froukje of bij een
van de leden van de oudercommissie.
Yoga/dansles
De komende weken krijgen de kinderen
elke dinsdag les van juf Karin Beumer van
Dreumeland. Zij geeft een combinatie van
yoga- en dansles en werkt met thema’s die
goed aansluiten bij de belevingswereld van
de kinderen. Het rekken en strekken en
ontspannen wordt afgewisseld met vrolijke
dansjes op muziek van o.a. Dirk Scheele.
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Karin heeft hier in Leidsche rijn een eigen activiteitencentrum waar o.a.
babymassage, dreumesdans en peuteryoga wordt gegeven. Meer informatie
kun je vinden op: www.dreumeland.nl
Uk en Puk
In januari zijn we gestart met het thema:
‘wat heb jij aan vandaag?’ van Uk en Puk. In
dit thema staat kleding centraal. De
kinderen kijken naar de kleren van Puk en
naar hun eigen kleren. Ze spelen met
verschillende kledingstukken. Ze maken
kennis met de verschillende kenmerken
van kleding en praten hierover. Ook passen ze verschillende kleding en ze
hebben samen met Puk al een heuse modeshow gehouden. Terwijl we veel
plezier hebben met dit thema, werken de kinderen aan hun spraak- en
taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en
zintuiglijke ontwikkeling en rekenprikkels.
Nog een paar leuke foto’s
Foto’s van o.a. het bezoek aan de bibliotheek, het uitstapje naar Monkey
Town en het bezoek van Piet.
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Met vriendelijke groeten,
Froukje Gijzel
Kdv de Argonauten
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