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Inleiding
Beste ouders/ verzorgers,
Ons kinderdagverblijf bestaat precies 10 jaar! Wat hebben we veel kinderen zien
komen en gaan en zoveel leuke dingen gedaan.10 jaar is best lang maar voor ons is
het voorbij gevlogen! Met ons kleine, leuke topteam hopen wij nog vele jaren te
mogen volmaken. Voor nu een goed 2020 gewenst!
Bijgevoegd ons jaarlijks tevredenheidsonderzoek, gelieve deze in vullen. U helpt ons
hier enorm mee.
Voor actuele zaken en de laatste foto’s kunt u onze pagina liken op Facebook en
Instagram.
Team De Zoete
Wat hebben we gedaan:
De kinderen hebben gewerkt over de thema’s ‘familie’ ‘Sinterklaas’ en ‘Kerst’. Het
waren drukke maanden maar de kinderen hebben wel erg genoten. Er is weer fijn
geknutseld en ook gebakken. We zijn eropuit geweest met de kinderen en de peuters
hebben van alles geleerd en ontdekt in de peuterhoek. Daarnaast hebben we voor
de baby’s leuke nieuwe dingen gemaakt en aangeschaft, zodat ook zij zich veilig en
goed kunnen ontwikkelen.

Werkzaamheden:
- Onze nieuwe vloer ligt er naar volle tevredenheid bij.
- De radiatoren zijn voorzien van nieuwe ombouwen.
Wat gaan we doen:
We starten met het thema ‘voeding’, gevolgd door de thema’s ‘winter en ‘circus’.
Naast onze thema’s plannen we ook dit jaar weer leuke uitjes en blijven wij ons
ontwikkelen om een nog beter en passender aanbod van activiteiten voor elke leeftijd
te bieden. Zowel individueel als in groepjes. Ook is elke dag buiten zijn en buiten
spelen een pré. De kinderen genieten hier enorm van en kunnen zo ook heerlijk hun
energie kwijt. De helmpjes die de kleinsten dragen zijn ook geen overbodige luxe, als
zij buiten rennen of op de auto’s spelen vallen ze wel eens en op deze manier
bezeren zij zich niet.

We nemen afscheid van:
Esmeé, we wensen je alvast heel veel plezier op de basisschool!
Team:
- Zaterdag 14 maart houden wij onze jaarlijkse herhalingsdag voor Eerste Hulp
Aan Kinderen en Bedrijfshulpverlening.
- Amani (stagiaire vrijdagochtend) rond eind februari haar stage hier af.

We verwelkomen:
Siem en Keano. Gezellig dat jullie bij ons komen spelen!
10 jarig bestaan:
Zaterdag 18 april vieren wij met u en hopelijk ook (oud) kinderen en hun familie ons
10 jarig bestaan. Zoals u al weet is het thema circus en we zijn samen met onze
feestcommissie hard op weg om dit te realiseren. Het feest begint om 10 uur en zal
rond 13 uur eindigen. Noteer deze datum en het zou fantastisch zijn om u daar met
uw kind(eren) te zien! De kinderen mogen verkleed komen en het dagverblijf zal
worden omgetoverd tot een waar circus feest met leuke activiteiten en lekkere
hapjes. Zegt het voort!
Stukje ouder Commissie:
Hallo,
wij zijn Laura, Mirthe, Melanie en Manon.
Wij zijn ouders van Robin, Luca, Lauren , Jente en Djace.
Samen zijn we de oudercommissie van de Zoete Inval.
De afgelopen paar maanden zijn er veel kinderen naar de basisschool gegaan en
veel nieuwe kinderen bijgekomen op het kinderdagverblijf. Daarom opnieuw een
voorstelrond en kleine uitleg over lid van de Oudercommissie.
Als OC-leden praten we mee over zaken als: de uitvoering van het kwaliteitsbeleid
en het pedagogisch beleidsplan.
Ook helpen wij activiteiten zoals sinterklaas en zorgen wij voor de schoencadeautjes.
Ook afgelopen december hebben wij deze weer ingepakt bij de zoete inval
afgeleverd 😁.
In dit geval Mirthe 🤪 i.v.m zieke/& of werkende andere ouders van de OC.
Zo wisselen we elkaar af of werken we samen aan de activiteiten en schrijven ook
een klein stukje voor de nieuwsbrief.
Elk kwartaal komen wij bij elkaar en vergaderen we.
Leest u nu dit stukje en denkt: " De Oudercommissie" lijkt mij ook wel wat, wil jij eens
een bijeenkomst bijwonen of meepraten/meebeslissen.
Dat kan 🤩 geef je dan op bij een van de pedagogische medewerkers van de Zoete
Inval!
Vele handen maken licht werk 🍀,
Groeten
Laura, Melanie, Mirthe en Manon!

Agenda:
-

14-03: Teamdag: EHAK+BHV
13-04: 2e Paasdag: Gesloten
18-04-2020: 10 jarig bestaan (10.00-13.00 uur)
27-04: Koningsdag: Gesloten
05-05: Bevrijdingsdag: (Gesloten 2020)
21-05: Hemelvaartsdag: Gesloten
01-06: 2e Pinksterdag: Gesloten
24-12: 17.00 uur sluiten wij
25-12 t/m 01-01: Gesloten

Team, De Zoete Inval

