Nieuwsbrief nummer 22
mei 2015
Belangrijke data
Donderdag 25 juni: halfjaarlijkse oudergesprekken
Maandag 20 juli t/m donderdag 6 augustus: sluitingsweken.
De groepssamenstelling
Op dit moment ziet de groepssamenstelling er zo uit:
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Mels (3-4-2012)
Olivia (18-6-2012)
Jules (20-12-2012)
Florens (21-12-2012)
Julie (18-7-2014)

Mels (3-4-2012)
Olivia (18-6-2012)
Jules (20-12-2012)
Billy (16-7-2013)
Julie (18-7-2014)

Jules (20-12-2012)
Florens (21-12-2012)

Mels (3-4-2012)
Jules (20-12-2012)
Ryan (8-7-2013)
Liselotte(25-4-2014)
Julie (18-7-2014)

Liselotte en Billy zijn in april gestart op
Kdv de Argonauten. Ze zijn al helemaal
gewend aan het ritme van het
kinderdagverblijf en wij vinden het erg
gezellig dat ze er zijn. Welkom Billy en
Liselotte!
We hebben deze maand afscheid genomen van Isa. Zij is vier jaar geworden
en gaat nu naar school. We wensen haar heel veel plezier op de Apollo 11!
Op 9 mei is Tijn geboren. Hij is nu nog even fijn thuis bij papa en mama,
maar vanaf september komt hij spelen op de Argonauten. Gezellig!
Er zijn nog een paar plekjes beschikbaar op de woensdagochtend en nog 1
plekje op de maandag. Vanaf 1 juli zijn de openingstijden op de woensdag
van 7.00 tot 12.00 uur.
Stagiaires
Semanur en Merve zijn hun stageperiode aan het afronden. Ze zullen eind
juni of begin juli afscheid van beide nemen.
Joann blijft nog en zal haar uren gaan uitbreiden. Ze is er elke donderdag
van 9.00 tot ongeveer 18.00 uur en zal er ook op de dinsdagen enkele uren
zijn. Velen van jullie hebben al met haar kennis kunnen maken. Hieronder
stelt zij zich ook nog even voor.
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Beste allemaal,
Graag wil ik me even voorstellen, mijn naam is Joann
van Gaalen en ik ben 25 jaar oud. Sinds 3 maanden
heb ik Gelderland verlaten en ingeruild voor Utrecht.
Per 5 februari kom ik stage lopen bij
kinderdagverblijf de Argonauten. Ik ben er vanaf dan
wekelijks op de donderdag te vinden.
Ik verheug me om de kinderen en ouders/verzorgers
te mogen gaan leren kennen.
Vanaf kinds af aan wilde ik al “mama” worden en
weet ik dus dat mijn hart bij kinderen ligt.
Eindelijk kan ik nu mijn droom verwezenlijken door
in de kinderopvang te gaan werken. Ik kijk er erg naar uit en ik hoop een
mooie en leerzame tijd met de kinderen, ouders en begeleidsters.
tot in Februari.
Groetjes, Joann van Gaalen
Naast Joann, zal Amber Sips stage komen lopen op Kdv de Argonauten. Zij
komt komende maand halve dagen op maandag en dinsdag en vanaf juli
hele dagen op maandag en dinsdag en een halve dag op woensdag. In de
volgende nieuwsbrief stelt zij zich voor.
Inspectierapport
Minimaal één keer per jaar komt er een
inspecteur van de GGD Utrecht de kwaliteit
toetsen op Kdv de Argonauten. Op 31 maart
2015 heeft er een bezoek plaats gevonden. Al
het papierwerk is gecontroleerd en de
inspecteur heeft ongeveer anderhalf uur lang
het pedagogisch handelen geobserveerd.
Deze was erg enthousiast over de gezellige
en ontspannen sfeer op de Argonauten. Ik
ben dan ook erg trots op het positieve inspectierapport dat hieruit volgde.
Op de website van het landelijk register kinderopvang kunt u alle rapporten
inzien. Ook op www.de-Argonauten.nl kun je een link vinden onder het
kopje visie.
Zin in puur
Tijdens het thema: ‘eetsmakelijk Puk!’ hebben we regelmatig met de
kinderen warm gegeten tussen de middag. Deze maaltijden werden vers
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bereid en geleverd door ‘Zin In Puur’. Aangezien dit
een groot succes was heb ik besloten op de
donderdag warme maaltijden te blijven bieden. Er
zijn geen extra kosten voor de ouders aan verbonden
en er wordt zorgvuldig rekening gehouden met de
verschillende dieetwensen van de kinderen.
Op de website www.zininpuur.nl kun u meer
achtergrond informatie lezen over het bedrijf ‘Zin In
Puur’ en de aangeboden maaltijden.
Halfjaarlijkse oudergesprekken
Op donderdag 25 juni vinden de oudergesprekken plaats hier op Kdv de
Argonauten. In dit gesprek hebben we het over het welbevinden en de
ontwikkeling van uw kind. Het gesprek duurt ongeveer 15 minuten.
Ongeveer een week van te voren kunt u zich inschrijven voor een gesprek.
Op de gespreksavond zit er 5 minuten marge tussen de gesprekken. Mocht
het voorafgaande gesprek uitlopen of u iets te vroeg zijn, mag u gewoon
binnenkomen en op de bank even wachten. Als je er bezwaar tegen hebt dat
de volgende ouder aan het eind van het gesprek binnenkomt, kunt u dit bij
mij aangeven, dan zoeken we samen naar een oplossing.
Uk en Puk
We zijn afgelopen week gestart met het thema
‘oef, wat warm’ van Uk en Puk. In dit thema staan
de verschillen tussen warm en koud centraal. Het
warme weer geeft aanleiding om met water te
spelen, ijsklontjes te maken en ijsjes te verkopen.
De kinderen gaan Puk helpen met afkoelen,
vergelijken koud en warm water en doen
experimenten. Spelenderwijs
vergroten de kinderen hun
ervaringen en woordenschat.
Zonnebrand
Hopelijk wordt het de komende periode weer heerlijk weer!
We gaan bij zomers weer al vroeg met de kinderen op pad.
Spelen in de speeltuin of een fietstochtje maken. Willen
jullie eraan denken om ’s morgens alvast je kind in te smeren met
zonnebrand. Wij zullen hier ook regelmatig bijsmeren. Wij gebruiken hier
zonnebrand van Nivea. Mocht u ’s morgens vergeten zijn uw kind in te
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smeren of als uw kind een allergische reactie heeft op zonnebrand horen
wij het graag bij het overdrachtsmoment. U mag een petje tegen de zon
meegeven aan het kind als extra bescherming.
Vergeet ook niet om reservekleding mee te geven of in de la te leggen. De
kinderen worden regelmatig nat van het spelen met water en dan is het fijn
om gelijk een droog setje kleding aan te kunnen trekken.
Extra dagen afnemen tijdens de zomersluitingweken
Kdv de Argonauten is van maandag 20 juli tot donderdag 6 augustus
gesloten. En naast deze 3 weken nog 3 andere weken verdeeld over het jaar.
Deze weken zijn verrekend in de maandprijs. U betaalt dus voor 46 weken
opvang per jaar. Dit jaar is het voor het eerst mogelijk om tijdens deze
sluitingsweken opvang af te nemen voor uw kind. Vanaf morgen zal er bij
de ingang een lijst komen te hangen waarop u kunt invullen of u extra
dagen wilt afnemen tijdens de sluitingsweken. Ik (Froukje) ben zelf niet
aanwezig tijdens deze weken/dagen. Een extra dag kost het aantal uur x
€7,14. Het is mogelijk een hele dag af te nemen van 7.00 tot 18.00 uur (dat
is 11 uur) of een halve dag van 7.00 tot 12.30 uur of 12.30 uur tot 18.00 uur
(dat is 5,5 uur). Op woensdag is een halve dag van 7.00 tot 12.00 uur (5
uur). Als vast gezicht voor de kinderen zal Joann van Gaalen aanwezig zijn.
Facebook
Voor leuke foto’s en de laatste nieuwtjes kunt u
kijken op de facebookpagina van kdv de
Argonauten.

Met vriendelijke groeten,
Froukje Gijzel
Kdv de Argonauten
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