Nieuwsbrief
Januari 2017
Belangrijke data
Donderdag 26 januari 2017: afscheid Danielle
Woensdag 22 februari 2017: afscheid Nesrine
Maandag 30 januari 2017: halfjaarlijkse
oudergesprekken
Maandag 25 februari t/m vrijdag 4 maart 2017:
sluitingsweek.
De groepssamenstelling
Jules (20-12-2012) en Florens (21-12-2012) zijn
allebei 4 jaar geworden. We hebben er een mooi
(afscheids)feestje van gemaakt. We gaan ze dan ook heel erg missen en
wensen de jongens veel plezier op de basisschool!
Vol verwachting kijken we uit naar de komst van Noud,
Bente, Leah en Luna
Per januari start Luna op de dinsdag, Noud, Leah en Bente
starten in Maart. Welkom allemaal bij de Argonauten,
gezellig dat jullie bij ons komen spelen. Hieronder een
overzicht van de kinderen per dag per maart 2017. Tot die
tijd spelen Stijn op de dinsdag en Liselotte op de donderdag
bij de Argonauten. Gezellig!
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Castor 06-06-2014 Castor 06-06-2014 Liselotte 25-042014
Tijn 09-05-2015
Julie 19-07-2014
Tijn 09-05-2015
(ochtend)
Eva-Linn 18-06Tijn 09-05-2015
Eva-Linn 18-062015
2015
Arthur 17-01Arthur 17-01Arthur 17-012016
2016
2016 (ochtend)
Leah 07-12-2016 Luna 20-08-2016 Bente 29-11-2016
Noud 21-10-2016

Leah 07-12-2016

Donderdag
Ryan 08-07-2013
Billy 16-07-2013
Castor 06-06-2014
Julie 19-07-2014
Arthur 17-012016
Noud 21-10-2016
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Stagiaires
Helaas moeten we afscheid nemen van 2 stagiaires. Daniëlle verlaat de
Argonauten op donderdag 26 januari 2017 en Nesrine haar laatste dag is
op woensdag 22 februari 2017. De oudercommissie verzorgt een passend
afscheidscadeautje namens alle ouders en Froukje en Joann een cadeautje
namens de Argonauten en een mooie knutsel namens alle kinderen. Aspasia
blijft tot juli 2017 op de maandag en dinsdag. Per 1 februari start Corry
Brouwer bij de Argonauten, zij zal aanwezig zijn op de woensdag en
donderdag. Hieronder stelt ze zichzelf even voor.
“Hallo allemaal,
Even voorstellen: mijn naam is Corry Brouwer. Moeder van 2
kinderen dochter Robin 17 en Liam 12. Zelf ben ik 48 en
woon ik samen met de man van mijn kinderen en vele dieren
in een mooi huis met grote tuin aan de Westlandsetuin. Mijn
hobby’s zijn met kinderen spelen, tuinieren, beeldhouden,
sporten dieren verzorgen en klussen rond en in het huis.
Na vele jaren thuiswerken in ons computerbedrijf, ben ik begonnen aan een
studie ‘Helpende zorg en Welzijn’. Omdat ik het heel erg leuk vind om met
kinderen bezig te zijn en volgend jaar gastouder wil worden. Ook vind ik het
leuk om ‘later’ te helpen met activiteiten begeleiden.
En daar heb je een diploma voor nodig. Èn een stage adres!
In februari mag ik beginnen aan mijn stageperiode bij de Argonauten! Eerst
ga ik op de donderdagen helpen en in maart ook op de woensdagen. Tot
september zal ik op deze dagen aanwezig zijn. Ik ben ontzettend blij dat ik bij
‘De Argonauten’ ben aangenomen want het is een heel leuk, klein
kinderdagverblijf en daar kan ik het meeste van leren. Mijn diploma EHBO
voor baby’s en kinderen heb ik al op zak. Jarenlang heb ik de overblijf gedaan,
oppas en naschoolse opvang bij mij thuis. Mijn kinderen zijn al weer zo groot
en mis echt het verzorgen van baby’s en kleine kinderen. Ik heb er dan ook
ontzettend veel zin in! “
Wijziging bezetting
Naar aanleiding van de kindbezetting en na overleg met de oudercommissie
hebben we besloten dat Froukje en Joann ruilen van vaste dagen op de
Argonauten. Per maart staat Froukje op dinsdag en donderdag op de groep
van 7.00 tot 18.00 uur en Joann op maandag en woensdag van 7.00 tot
18.00 uur. Wij denken dat vooral de kinderen die twee dagen komen spelen
bij de Argonauten er baat bij hebben. Zo zien zij iets minder verschillende
gezichten. Froukje zal op maandag en woensdag op de achtergrond
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aanwezig zijn en helpen waar nodig. Joann zal op dinsdag 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 30 januari 2017. Er zal een week van te voren
een intekenlijst 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
Op dinsdag 21 februari om 15:00 komt de fotograaf weer langs op Kdv de
Argonauten. Er zal tegen die tijd een intekenlijst komen, voor de kinderen
andere dagen spelen bij de Argonauten. Mochten jullie hierover nog vragen
hebben, vraag het ons gerust. Wij hebben er in ieder geval heel veel zin in
om de lieve gezichtjes vast te 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: “ Eet
smakelijk”. In dit thema staat eten
centraal. De kinderen proeven wat lekker
smaakt en wat vies, bakken koekjes die ze
vervolgens opeten, dekken de tafel,
smeren we onze eigen boterham, gaan we
naar de supermarkt en maken we vele
knutsels . Kortom we gaan er een
smakelijke periode van maken!
Winter
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Brr… het is winter en dat betekent dat de Argonautjes goed ingepakt
moeten worden. Omdat de kinderen met plezier buiten spelen en op pad
gaan vragen wij jullie om handschoenen, mutsen en sjaals in de tas mee te
geven. Een warme winterjas wordt aanbevolen.
Bij het ophalen van de kinderen is het verstandig om de meegegeven
winterkleding te checken en deze weer zelf mee terug nemen.
Extra- en of ruildagen beleid
Binnen de planningsmogelijkheden van Kdv de Argonauten kunnen
kinderen ruilen van dagen of gebruik maken van een extra dag of dagdeel/
Het ruilen of het afnemen van een extra dagdeel gebeurt altijd in overleg
met Froukje Gijzel, de houder van kinderdagverblijf de Argonauten. Zij zal
uiteindelijk hiervoor de goedkeuring geven. Deze kan verleend worden
indien aan diverse voorwaarden voldaan wordt:
· De ruildag wordt vooraf aangevraagd, bij voorkeur via de mail
(Froukje@de-Argonauten.nl)
· Ruilen van een dag kan binnen drie kalenderweken: in de week van de te
ruilen dag, één kalenderweek voor of één kalenderweek erna.
Officiële Nederlandse feestdagen kunnen niet geruild worden.
Voorwaarde voor alle ruilingen is dat de ruiling planning technisch
mogelijk moet zijn. De leidster kind ratio (PKR) moet in overeenstemming
zijn met de wettelijke regels. Dit is niet alleen aantal, maar ook
leeftijdsgebonden. Dit kan ertoe leiden dat op basis van leeftijd van het
kind, de ene aanvraag wel gehonoreerd kan worden en de andere niet.
Een extra dag kan afgenomen worden indien de planning dit toelaat, deze
extra dag wordt altijd in rekening gebracht.
Een ruildag kan afgenomen worden indien de planning dit toelaat, deze
ruildag wordt niet in rekening gebracht (mits aan de regels van ruilen is
voldaan)
Inspectie
Op dinsdag 18 oktober kwam onverwachts de toezichthouder van de
Inspectie Kinderopvang langs bij de Argonauten. We zijn blij te mogen
melden dat er een prachtig inspectierapport uit voort gekomen is. De
volgende citaten vind u in het inspectierapport. Voor meer informatie en
het gehele inspectierapport verwijs ik u naar de website van de
Argonauten.
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“De beroepskrachten gebruiken verzorgingsmomenten voor interactie met
het kind. Het kind ervaart plezier, humor, aandacht en persoonlijke warmte
en geborgenheid.”
“De beroepskrachten geven kinderen het goede voorbeeld; ze zijn vriendelijk,
luisteren, leven mee, troosten en helpen. Ze zijn consequent in wat ze
uitdragen en hoe ze handelen.”
www.de-argonauten.nl/kwaliteit
Vaste invallers
De Argonauten beschikt over drie vaste invallers, namelijk;

Seliene kranenburg

Merve Alladag

Angela Reinders

Deze invallers hebben alle drie stage gelopen op de Argonauten en zijn
inmiddels afgestudeerd. Vooraf gaand aan het invallen ontvangen zij altijd
een zorgvuldige overdracht en waar mogelijk ondersteuning van de vaste
stagiaire.
Vakantierooster 2017
Hieronder volgt een overzicht over de sluitingsweken van 2017. 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 kinderdagverblijf sowieso open. Eén van de vaste leidsters of invallers
staat dan op de groep.
·

25 februari t/m 4 maart
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·
·
·

22 april t/m 29 april
15 juli t/m 5 augustus
14 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 en
Joann van Gaalen
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