Nieuwsbrief nummer 23
oktober 2015
Belangrijke data
Maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober: sluitingsweek
Dinsdag 20 oktober: kdv de Argonauten is open, aanmelden kan nog
Dinsdag 3 november: uitstapje naar de dierentuin
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)
Julie (18-7-2014)
Tijn (9-5-2015)

Mels (3-4-2012)
Olivia (18-6-2012)
Jules (20-12-2012)
Florens (21-12-2012)
Julie (18-7-2014)
Tijn (9-5-2015)

Jules (20-12-2012)
Liselotte(25-4-2014)
Tijn (9-5-2015)

Mels (3-4-2012)
Jules (20-12-2012)
Ryan (8-7-2013)
Billy (16-7-2013)
Julie (18-7-2014)

Momenteel zijn we druk bezig met het bekijken van de
mogelijkheden om op woensdag een hele dag open te
gaan van 7.00 tot 18.00 uur. Er zijn al een paar
aanmeldingen. Mocht je nog iemand kennen die een
leuk kinderdagverblijf zoekt, op maandag, woensdag
zijn er nog plekjes vrij. En op donderdag komt er
binnenkort ook een plekje vrij i.v.m. een wisseling van
dag.
Stagiaires
Van Amber hebben we afgelopen week afscheid genomen.
Vanaf maandag start Nesrine met haar stage op kdv de
Argonauten. Zij zal op de maandag en dinsdag aanwezig
zijn van 9.00 tot 17.00 uur tot juli 2015. Hieronder stelt zij
zichzelf voor.
Hallo Allemaal,
Mijn naam is Nesrine Boudellah ik ben 18 jaar en volg de
opleiding pedagogisch medewerker op niveau 4. Dit doe ik op
MBO Utrecht in Kanaleneiland. Voor mijn opleiding moet ik
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ook praktijkervaring opdoen en dit kom ik doen bij de Argonauten. Ik zal hier
te vinden zijn op de maandag en de dinsdag tot en met juli. In mijn vrije tijd
ben ik graag met vrienden en familie ik hou erg van winkelen en vind het ook
fijn om lekker een filmpje op de bank te kijken. En na school en in het weekend
ben pas ik ook erg vaak op. Ik heb erg veel zin om mijn stage hier te beginnen
en zal mij ook nog persoonlijk even voorstellen
Extra handen
Joann van Gaalen heeft haar stage afgerond en is nu in het bezit van haar
diploma ‘pedagogisch werk’. Van Joann nemen we geen afscheid. Zij blijft
hier op kdv de Argonauten werken. Zij zal aanwezig zijn op dinsdagochtend,
woensdagochtend of –middag en op donderdagmiddag. Op dinsdag staat
Froukje en Joann samen op de groep, op woensdag en donderdagmiddag
staat Joann op de groep en is Froukje aanwezig op de achtergrond. Tijdens
de sluitingsweken van kdv de Argonauten is er opvang mogelijk bij 2 of
meer aanmeldingen. Joann staat dan op de groep.
Lief-en-leedpot
Bij het afscheid van een stagiaire koopt de oudercommissie altijd een
kleinigheidje namens alle ouders. Dit wordt betaald uit de lief-en-leedpot.
Per jaar wordt hier aan alle ouders een bijdrage voor gevraagd van
ongeveer 5 euro. Deze maand wordt de jaarlijkse bijdrage ingezameld. Je
kunt deze inleveren bij Nathalie, de moeder van Mels, of bij Froukje.
Yoga en dansles
De afgelopen weken hebben de kinderen op de dinsdag van yogales kunnen
genieten, gegeven door Flora van Yoga Utrecht. Binnenkort start er een
nieuwe serie lessen. De lessen sluiten vaak aan bij het thema waarmee we
werken.
Op de donderdagochtend gaan we met alle
kinderen naar dansles in Dreumeland. De
lessen worden gegeven door Maaike of
Karin. Wat een ervaring is het voor de
kinderen om in een echte dans/yogastudio les te krijgen. Dansen met
bellen, muziek maken met instrumenten
en disco. De kinderen vinden het super leuk!
Zin in puur
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Op donderdag eten we een warme maaltijd bereid door ‘Zin in Puur’. De
bordjes gaan vrijwel altijd leeg en de kinderen zijn enthousiast. Ook op de
woensdagen zal er tussen de middag een warme maaltijd gegeten gaan
worden met de kinderen.
Uk en Puk
We hebben gewerkt met het thema: ‘dit ben ik!’. De
kinderen kennen het versje: ‘Dit zijn mijn wangetjes’
en hebben het liedje: ‘voetje, voetje’ geoefend met
alle bewegingen erbij. We hebben verschillende
gezichtsuitdrukkingen geoefend met de spiegel
(boos, blij, verdrietig) en de kinderen kunnen
verschillende lichaamsdelen aanwijzen, zoals buik,
hand, voet. Uiteraard hebben we ook een heleboel geknutseld!
De komende weken staan in het teken van de kinderboekenweek en daarna
starten we een thema over dieren. Het thema van de kinderenboekenweek
is ‘raar maar waar!’ Wij gaan samen met de kinderen experimenteren o.a.
met kleuren en natuurlijk heel veel boekjes voorlezen.
Verrassing!
Eindelijk is het zover en kunnen we het officieel mede delen!
Op dinsdag 3 november, gaan wij met de Argonauten op bezoek bij de
dieren! Van gorilla’s tot pinguïns en van ijsberen tot olifanten. We zullen ze
allemaal zien!
We zullen de reis afleggen naar Ouwehands dierenpark in Rhenen.
De kinderen die normaal gesproken niet op dinsdag opvang hebben, zijn bij
deze ook uitgenodigd om mee te gaan. Er komt nog een inschrijflijst te
hangen waar er ingeschreven kan worden.
Verdere informatie volgt nog, maar voor nu hopen wij op een onvergetelijk
dag!

Uitslag Enquête (door Joann van Gaalen)
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Een tijd terug hebben jullie een
enquête ingevuld met betrekking
40
35
tot tevredenheid van de kwaliteit
30
en beleid van kinderdagverblijf de
25
20
Argonauten.
15
Niet tevreden
Graag wil ik jullie allen bedanken
10
Tevreden
5
voor het invullen ervan. Daardoor
0
Zeer tevreden
heb ik een conclusie kunnen
maken en deze wil ik graag nog
aan jullie delen.
“Mijn enquête onderzoek heb ik
afgenomen bij de ouders van de
kinderen van het kinderdagverblijf. Het is te vergelijken met een
klanttevredenheidsonderzoek. Ook heb ik gevraagd aan de ouders waar zij
mogelijk knelpunten in zagen. Veiligheid en gezondheid van de kinderen staat
voorop en de vragen waren hier ook op gebaseerd. Niet alleen de veiligheid en
gezondheid heb ik in het onderzoek meegenomen, maar ook wat zij van de
visie van het kinderdagverblijf vinden en of ze dit terug zien in de
werkzaamheden van pedagogische medewerkers en de communicatie.
Uitblinker was dat zij enorm tevreden zijn over het kinderdagverblijf de
Argonauten. De gemiddelde score werd een 8,9 !
Ook een uitblinker was dat alle ouders overeen kwamen met een 5 (dus zeer
tevreden) hun kind in veiligheid achterlieten. Dit is voor mij een belangrijk
punt en ik denk dat ik niet alleen voor mezelf spreek. Het volgende is wel uit
de enquête gekomen, dat de buitentrap als ‘eng’ wordt ervaren. Hier kunnen
wij helaas niets aan veranderen Ik begrijp dit antwoord. Verder waren
meerdere ouders het met elkaar eens dat de breng- en ophaaltijd verlaat zou
mogen worden. Dit houdt in dat kinderen dan later dan 7.00 uur gebracht
worden en na 18.00 uur gehaald kunnen worden . Concluderend kan ik met
trots melden dat kinderdagverblijf de Argonauten helemaal geen tot niets aan
gezondheid – en of veiligheidsrisico’s leidt. De Argonauten scoort met een 8,9
aan tevredenheid door ouders.”
Facebook
Voor leuke foto’s en de laatste nieuwtjes kunt u kijken op de
facebookpagina van kdv de Argonauten.
Met vriendelijke groeten, Froukje Gijzel
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