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Inleiding
Hallo allemaal,
Welkom zomer!! Heerlijk om weer langer en nog vaker buiten te spelen. We hebben
weer een hoop ondernomen met de kinderen. In de komende maanden nemen best
wat kinderen afscheid, zij worden alweer vier jaar!
Voor actuele zaken en de laatste foto’s kunt u onze pagina liken op Facebook.
Team De Zoete Inval

Wat hebben we gedaan:
We hebben de afgelopen maanden gewerkt rondom de thema’s ‘boodschappen
doen, ‘insecten en ‘ziek zijn’. We zijn met de kinderen naar buiten gegaan en ‘diertjes
gezocht’ met een echte loep, dat vonden ze erg leuk en interessant. Anderen gingen
mee boodschappen doen in de winkel. Ook hebben de kinderen weer goed hun best
gedaan op hun vader- en Moederdag cadeautje.
De allerkleinsten ‘maken’ ook vaak hun (eerste) knutselwerkje, verder hebben zij nog
echt hun eigen dagritme waar per kind naar gekeken word. Spelenderwijs zijn wij met
uw baby bezig om hun motoriek te stimuleren (grijpen, rollen, leren zitten, staan).
De dreumessen gaan vaak al echt mee in het dagprogramma met alle andere
kinderen. Zo leren zij liedjes en klappen mee in de kring en spelenderwijs leren zij
wachten, samen spelen (geven en nemen). Door te starten met knutselen en mee te
spelen wordt zo ook hun motoriek gestimuleerd en hun algehele ontwikkeling.
De peuters worden voorbereid om naar de basisschool te gaan. Naast alle
aangeboden activiteiten bieden wij extra activiteiten aan om de grote stap naar de
basisschool zo fijn mogelijk te maken. We werken met de peuters aan het leren zitten
op een krukje, het samen leren spelen, leren wachten maar we bieden ook wat meer
‘stimulerende’ activiteiten aan zoals het aanbieden van werkbladen, spelletjes,
puzzelen enz0We proberen per kind te kijken naar wat het nodig heeft. Zo zal het
ene kind bijvoorbeeld nog wat extra hulp nodig hebben met het leren van kleuren
herkennen en benoemen en het andere kind met het leren wachten of stilzitten in
een kring.
De thema’s zullen altijd worden aangeboden kijkend naar de leeftijd en ontwikkeling
van uw kind en natuurlijk naar wat uw kind leuk vind!

De komende weken gaan we werken over de thema’s ‘zomer’. Na de zomervakantie
starten we met het thema ‘groenten en fruit’, gevolgd door het thema ‘huisdieren’.

Namens de OC onderstaand stukje:
De zomer heeft gelukkig zijn intreden weer gedaan en we hopen natuurlijk allemaal
op een zonnige zomer. Op het kinderdagverblijf wordt er in ieder geval weer extra
lang buiten gespeeld en de kinderen genieten hier zichtbaar van!
Het was even zoeken en schuiven, maar als OC hebben wij weer een datum in
september geprikt voor de speeltuinmiddag in de speeltuin van Souburg. Deze staat
gepland op zaterdag 17 september. Als het goed is hebben jullie hiervoor een
aanmeldformulier ontvangen. Vergeten jullie deze niet in te leveren op het
kinderdagverblijf? Aanmelden mag ook via een mailtje naar
oudercommissie@kinderdagverblijfdezoeteinval.nl of laat het even weten bij één van de
leidsters op het kinderdagverblijf.
Als oudercommissie gaan we er de komende tijd voor zorgen dat de speeltuinmiddag
goed verloopt en dat er wat lekkers te eten en te drinken is. Na de zomer gaan we
ons weer bezig houden met het feest van de winter: Sinterklaas! Maar daar willen we
nu nog even niet aan denken. Eerst gaan we genieten van de zon en de vakantie.
Mocht u nog ideeën, vragen en/of opmerkingen hebben over komende activiteiten
van de oudercommissie, bent u vrij ons een mailtje te sturen. Een keer een
vergaderingen bijwonen of aansluiten bij de commissie is ook altijd mogelijk. Laat het
ons gerust weten!
Namens de oudercommissie wensen wij iedereen een fijne zomer(vakantie)!
Met vriendelijke groet,
Ingrid (voorzitter), Jennie, Debby, Nelleke, Sharon en Rosita.

Oproep:
Wilt u de vakantie van uw kind(eren) tijdig aan ons doorgeven (als u dat nog niet
heeft gedaan). Dan kunnen wij hier rekening mee houden in onze planning, mede
omdat er ouders zijn die tijdens de zomervakantie extra opvang nodig hebben. Alvast
bedankt!

Team:
- Naomi is de vaste vervangster op de woensdag voor Anna
- Met Anna gaat het naar omstandigheden goed. Ze is erg blij met al haar post,
bedankt hiervoor! Wij als team gaan regelmatig bij haar op bezoek.
- Nienke is vanaf heden werkzaam op de donderdagen i.p.v. de vrijdagen.
- Nikolina rond eind juli haar eerste jaar bij ons af. Veel succes met je opleiding
verder Nikolina en bedankt voor je hulp.
- In zomervakantie zal Manouk ons 6 weken extra komen ondersteunen, zodat
wij nog meer leuke dingen met uw kind kunnen ondernemen. Zij zal werken op
de dinsdag, woensdag en donderdag van 8 tot 16 uur.
- In september start Amanda, stagiaire leerjaar PW3 op de groep. Zij zal 16 uur
per week werken.

We nemen afscheid van:
Sjoerd, Isabel, Marijn, Siem en Tijn. Veel plezier op de basisschool!

Belangrijke data:
-

17-09: Speeltuinmiddag
29-10: Teamdag
26-12 t/m 1-1 Gesloten (kerstvakantie)

Team, De Zoete Inval

