Nieuwsbrief nummer 24
Januari 2016
Belangrijke data
Maandag 25 en woensdag 27 januari: halfjaarlijkse oudergesprekken
Maandag 22 t/m vrijdag 26 februari: sluitingsweek.
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)
Stijn (23-10-2014)

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)
Iris (3-6-2014)

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

Nieuw zijn Iris op de woensdag en Stijn op de maandag. Welkom Iris en
Stijn! Per februari start Castor (6-6-2014)op Kdv de Argonauten. Hij komt
dan spelen op maandag, woensdag en donderdag en per april op maandag,
dinsdag en donderdag. We kijken naar je komst uit, Castor!
Jules krijgt binnnenkort een broertje of zusje. Spannend! Het broertje of
zusje van Jules zal in april starten op kdv de Argonauten en komen spelen
op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.
Stagiaires
Zoals jullie in de vorige nieuwsbrief hebben kunnen lezen, blijft Nesrine op
maandag en dinsdag de vaste stagiaire tot aan de zomervakantie.
Op donderdag start vanaf 1 februari een nieuwe stagiaire, namelijk
Danielle. Zij blijft tot februari 2017. Hieronder stelt zij zich kort voor.
Hallo mijn naam is Daniëlle Leen, ik ben 17 jaar en woon
in Leidsche Rijn. In mijn vrije tijd hou ik er van om te
sporten en met vriendinnen leuke dingen te doen.
Ik zit nu in mijn eerste jaar van de opleiding Pedagogisch
medewerker op het ROC midden Nederland in Utrecht.
Ik kom het komende jaar op de donderdag stage lopen bij
Kdv de Argonauten.
Ik kijk er heel erg naar uit om stage te gaan lopen bij de
Argonauten.
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Bezetting
Na overleg met de oudercommissie hebben we besloten dat zowel als ik als
Joann vaste dagen gaan draaien op de Argonauten. Ik sta op maandag en
donderdag op de groep van 7.00 tot 18.00 uur en Joann op dinsdag en
woensdag van 7.00 tot 18.00 uur. Zo zien jullie zowel bij het brengen als bij
het halen hetzelfde gezicht. Ook voor de kinderen schept het duidelijkheid
wie er op de groep is. Ik zal op dinsdag en woensdag op de achtergrond
aanwezig zijn en helpen waar nodig. Joann zal op maandag en donderdag
ook regelmatig haar gezicht laten zien, door mee te gaan bij uitstapjes, in te
vallen of te observeren.
Halfjaarlijkse oudergesprekken
Twee keer per jaar worden er oudergesprekken gehouden op kdv de
Argonauten over de ontwikkeling van uw kind. De gesprekken staat dit jaar
gepland op maandagavond 25 januari en woensdagavond 27 januari. Er zal
een week van te voren een intakenlijst hangen bij de deur. Voorkeur mag
ook altijd via een andere weg doorgegeven worden, dan doen we ons best
om iedereen goed in te delen. Het gesprek duurt ongeveer 15 minuten en
vindt plaats in de groepsruimte van de Argonauten. Tussen de gesprekken
zit 5 minuten wisseltijd. Mochten we nog in gesprek zijn wanneer je
binnenkomt, neem dan gerust even plaats op de bank. Wij ronden dan het
voorafgaande gesprek af.
Fotograaf
In februari (of maart) komt de fotograaf weer langs op Kdv de Argonauten.
Meer informatie hierover ontvangen jullie via een aparte mail. We kijken er
nu al naar uit om al die lieve gezichtjes vast te laten leggen.
Uk en Puk
Afgelopen periode hebben de kinderen met
veel enthousiasme ‘gewerkt’ aan de thema’s:
Sinterklaas, Kerst en Nieuwjaar. Volgende
week starten we met een nieuw thema uit
Uk en Puk, namelijk: Reuzen en kabouters.
Het thema spreekt tot de verbeelding van
kinderen. De reus is groot en de kabouter is
klein. De begrippen 'groot' en 'klein' staan
dan ook centraal in het thema. Van wie is de
kleine broek, wie zit op de kleine stoel en
drinkt uit een klein bekertje? En van wie is
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die grote broek en wie eet met een grote lepel? Het thema start met een
voorleesverhaal over een kabouter en een reus. Zo leren de kinderen wat
een reus en een kabouter is, want lang niet alle kinderen kunnen zich hier
iets bij voorstellen. Door middel van ondersteunende
prenten worden de begrippen 'reus' en 'kabouter'
duidelijk gemaakt. Juf Flora komt ook twee keer een
speciale kabouter yogales geven en zo maken we er een
leuke periode van!
Oudercommissie
Er vindt binnenkort een wisseling plaats in de
oudercommissie. Mels wordt bijna 4 jaar en daarom zal
Nathalie na twee jaar afscheid nemen van de
oudercommissie. Het stokje wordt overgenomen voor Gertjan, de vader van
Tijn. De oudercommissie vergadert vier keer per jaar en de notulen zijn op
te vragen bij één van de leden van de oudercommissie of bij Froukje.
Vakantierooster
Nogmaals de sluitingsweken van 2016. In deze weken is het
kinderdagverblijf gesloten. Deze weken zijn verrekend in de maandprijs en
worden dus niet gefactureerd. Mocht u toch behoefte hebben aan opvang
voor uw kind kunt u dat aangeven bij Froukje of middels de intekenlijsten
dan bekijken we samen de mogelijkheden. Bij 3 kinderen is het Kdv sowieso
open.
* maandag 22 februari t/m vrijdag 26 februari
* maandag 9 mei t/m vrijdag 13 mei
* maandag 18 juli t/m vrijdag 5 augustus
* maandag 17 oktober t/m 21 oktober
Voor de afname van extra dagen geldt het normale uurtarief.
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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