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Inleiding
Hallo allemaal,
We wensen bij deze iedereen
reen nog een goed Nieuwjaar toe! 2017 brengt op het
kinderdagverblijf wat veranderingen met zich mee zoals onze nieuwe openingstijd,
openingstijd
de mogelijkheid om verlengde opvang aan te vragen, het aanbod van duurzame
duurz
voeding en levensmiddelen. Ook zijn er weer wat nieuwe activiteiten gepland.

Voor actuele zaken en de laatste foto’s kunt u onze pagina liken op Facebook.
Team De Zoete Inval

Wat hebben we gedaan:
De afgelopen
n maanden hebben we gewerkt rondom de thema’s Sinterklaas en Kerst.
Een hele gezellige periode met de kinderen waarin we weer veel hebben
hebben
ondernomen. We hebben heerlijke pepernoten gebakken, gezongen,‘kerstfruit’
gezongen,
gemaakt, geknutseld, geschilderd,
geschilderd verkleed en natuurlijk heerlijk
erlijk gespeeld. Elke dag
gaan de kinderen ook even naar buiten. Ondanks
ndanks de soms wat koude dagen is het
toch altijd even heerlijk om een frisse neus te halen.
halen
De peuters zijn een paar keer naar het Ambachtsveld geweest, waar zij samen en
met de oude ‘opa’s en oma’s’ zingen, verhaaltjes luisteren en knutselen.
knutsel
Verder
werken wij met de peuters toe naar de overgang naar de basisschool als ze 3 jaar
zijn.. Dit houdt in dat ze bijvoorbeeld leren om op een krukje
kje te zitten, om op hun
beurt te wachten en dat ze leren iets samen te doen. Dit doen wij door het aanbieden
aanbie
van wat moeilijkere spelletjes en puzzels, interactief voorlezen, knippen,
knippen spelen in
het winkeltje enzovoorts. Dit wordt zowel individueel als in een groepje aangeboden.
Onze ervaring is dat zij dit erg leuk vinden.

Wat gaan we doen:
De komende maanden werken we rondom de thema’s Winter en zintuigen en blijven
we de ouderen van het Ambachtsveld bezoeken. Ook zal er weer een Sweet Morning
worden georganiseerd door onze Oudercommissie. Informatie daarover volgt nog.
Deze zal in april plaatsvinden.

Namens de OC onderstaand stukje:
Allereerst namens ons een gezond en voorspoedig nieuw jaar voor jullie allemaal.
Er is afgelopen jaar ook weer veel gebeurt (lees: gespeeld en beleeft): Er is met
verschillende thema’s gewerkt, alle verjaardagen van papa’s en mama’s zijn ook
samen met de kinderen zorgvuldig voorbereid met mooie cadeaus. De uitjes naar de
speeltuin, eendjes, ouderen en ga zo maar door. Veel geleerd maar zeker ook lekker
gespeeld en gelachen.
Ook voor de ouders/verzorgers zijn er een aantal dingen gewijzigd, zoals de
opvangtijden en iets waar we waarschijnlijk minder van gaan merken het
overstappen naar biologische producten.
Vanuit de oudercommissie(i.s.m. Anytsa en Miranda uiteraard) zijn er de
speelochtend (Sweetmorning), speeltuinmiddag en sinterklaas voorbereid. Al snel in
het nieuwe jaar staan er diverse activiteiten op de agenda: Voorleesochtend en de
ouderavond, hiervoor is een spreekster uitgenodigd die op een leuke en informatieve
manier over voeding komt spreken.
In het begin van het jaar had ik werkelijk geen flauw idee wat een oudercommissie
deed. Inmiddels wel en kan ik zeggen dat ik het leuk vind om te doen. Het contact
onderling is leuk, je leert elkaar beter kennen dan alleen de ‘hallo’ in de ochtend en
bij het ophalen maar ook het contact met het dagverblijf zelf. Als contactpersoon
tussen de ouders en dagverblijf is het wat minder vaak nodig, dit omdat Miranda en
Anytsa heel toegankelijk zijn voor ouders om een gesprek aan te gaan of om vragen
te stellen.
We gaan natuurlijk door met de activiteiten die er zal zijn, maar als er leuke nieuwe
ideeën zijn laat het ons zeker weten !! Ook als er andere vragen zijn of opmerkingen,
want daar is de oudercommissie voor.
Met vriendelijke groet,Ingrid (voorzitter), Nelleke, Sharon, Rosita en Debby
oudercommissie@kinderdagverblijfdezoeteinval.nl

Team:
- Bianca Duinkerke is ons team als pedagogisch medewerker komen versterken
en zij is werkzaam als oproepkracht.
- Helene Klaasse komt ons team per 1/1/2017 versterken. Zij zit in een
reïntegratie proces waarin zij haar werk als pedagogisch medewerker weer wil
oppakken. Ze is werkzaam op de maandag, woensdag en vrijdag als derde
leidster.
- Anna zal af en toe even op de groep zijn, ze werkt aan haar herstel maar is
nog volledig afgekeurd.

Maandag: Anytsa, Els, Nienke en Helene
Dinsdag: Miranda, Anytsa en Chantal
Woensdag: Miranda, Naomi, Amanda en Helene
Donderdag: Anytsa, Matgosia, Amanda en Helene
Vrijdag: Miranda, Amanda en Helene
We nemen afscheid van:
Jason en Evan
We verwelkomen:
Faith en Fenna
Belangrijke data:
-

16-02: Ouderavond: Voeding door diëtiste Anne Ruth Kuyper
25-02: EHAK en BHV herhalingsdag team
14-04: Goede Vrijdag: Gesloten
17-04: Tweede Paasdag: Gesloten
27-04: Koningsdag: Gesloten
25-05: Hemelvaartsdag: Gesloten
05-06: Pinksteren: Gesloten

Team, De Zoete Inval

