Nieuwsbrief 1

2020

Nieuwe collega’s
Het jaar is goed begonnen……….. we heten twee nieuwe collega’s van harte welkom t.w.
Loes en Tetiana.
Thema
In de afgelopen maand hebben binnen het thema Welkom Puk alle kindjes opnieuw kennis kunnen maken
met Puk. Ook in dit nieuwe jaar zal Puk graag weer gezellig komen logeren bij de kindjes.
Voor de kindjes die van de Haasjes naar de Vosjes zijn gegaan is Puk en de thema’s weer net even wat
anders dan ze waren gewend. Wij wensen Sam, Juul en Siem veel leer- en speelplezier bij de Vosjes!
Ook bij de Haasjes zijn er nieuwe kindjes bijgekomen: Welkom Mauri en Noa!
Nu komt langzaam de ‘Vastelaovend’ weer in zicht en dat zal op de groep ook zichtbaar zijn. Er wordt al
druk versiert en in week 8 (17-21 februari) mogen de kindjes verkleed naar het kinderdagverblijf komen.
Voeding en traktatie
Met ingang van 1 januari is ook ons nieuwe voeding- en traktatiebeleid van kracht en wordt er ook scholing
gevolgd m.b.t. gezonde voeding.
Bij het vieren van een verjaardag of een geboorte hoort natuurlijk iets lekkers. Wij willen de kinderen graag
het goede voorbeeld geven en laten zien dat iets lekkers ook iets gezonds kan zijn.
Op de foto enkele ideeën voor een gezonde traktatie:

Op internet zijn o.a. op de sites van Pinterest en Welke heel veel leuke traktatie ideeën te vinden.

Kindvak beurs
18 januari j.l. zijn we met een aantal collega’s naar de ‘Kindvak’ beurs geweest om
nieuwe en leuke ideeën op te doen, interessante workshops te volgen en te
kijken naar speelmaterialen en inrichtingen. Een leuke, gezellige en leerzame dag!
Zindelijkheid
Vaak krijgen we vragen over zindelijkheid en hoe we dit oefenen op het
kinderdagverblijf. Hieronder een korte uitleg:
Een kindje krijgt pas voldoende controle over de sluitspieren tussen de twee en drie jaar en begrijpt dan
ook pas het verband tussen de aandrang voelen en het daadwerkelijk naar de WC moeten gaan.
Wij stimuleren het zindelijk worden door de kinderen ongedwongen op het potje te laten gaan om te
‘proberen’, wanneer we verschonen. Peuters imiteren ook elkaar en daar maken we natuurlijk handig
gebruik van. We belonen ook wanneer ‘het is gelukt’.
Natuurlijk kan er thuis ook vaker worden geoefend maar bouw dit langzaam op met een regelmaat van
voor/na het wakker worden en voor/na de maaltijden.
Het consultatiebureau en de jeugdverpleegkundige zijn er om inhoudelijk vragen te stellen bij twijfel of
zorgen.
Algemene zaken
V Aannamestop; tot september zitten we vol en hebben we een wachtlijst.
V De jaaropgaven kunt u deze maand verwachten.
V Bij ziekte of afwezigheid graag de kinderen voor negen uur afmelden.
V Wanneer u flexibele uren afneemt, wilt u deze dan a.u.b. tenminste 2 weken van tevoren
door geven, als laatste op vrijdag voor twaalf uur.
V De sluitingsdagen 2020 geven we alvast aan u door t.w:
Nieuwjaarsdag 1 januari
Carnaval 24 en 25 februari
2e Paasdag 13 april
Koningsdag 27 april
Bevrijdingsdag 5 mei
Hemelvaartsdag 21 mei
2e Pinksterdag 1 juni
Kerstavond 24 december vanaf 17.00u t/m nieuwjaardag 1 januari 2021
V
25 maart a.s. zullen onze pedagogisch medewerkers weer bijgeschoold worden op het gebied
van EHBO (kind) en BHV.
Tip deze maand……
De negenmaandenbeurs 2020 vindt dit jaar plaats van 26 februari t/m 1 maart in de RAI in Amsterdam.

