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Nieuwsbrief maart 2012
De lente staat voor de deur!! En dat merken we al heel
goed. Gedurende de winter hebben we ook bijna elke
dag kunnen buitenspelen, maar dan wel voor maximaal
een uurtje. Nu is dat weer anders. De temperatuur buiten
is dusdanig prettig dat we nu veel langer buiten kunnen
blijven. En daar genieten we met z´n allen enorm van.
Nu de bovenverdieping echt helemaal af is en we er ook gebruik van kunnen maken, is onze
werkwijze qua dagindeling en verdeling van groepen bij Les Enfants enigszins veranderd.
In de vorige twee nieuwsbrieven heeft al een klein stukje gestaan over het splitsen van de
leeftijden van nul tot twee jaar en twee tot vier jaar. Door het in gebruik nemen van de
bovenverdieping kunnen we nu dan ook echt spreken van twee vaste groepsruimtes en twee
groepen. Dat betekent dat we twee half verticale groepen hebben.
Maar waarom was dat nodig? Kon het niet gewoon blijven zoals het was?
In de wet kinderopvang staat dat een groep op een kinderdagverblijf niet groter mag zijn dan
maximaal 16 kinderen. Daarbij staat ook dat een groep kinderen het grootste gedeelte van
de dag in hun vaste groepsruimte moet verblijven en dat ze gedurende de week van
maximaal twee groepsruimtes gebruik mogen maken.
Officieel was er binnen Les Enfants sprake van een indeling in twee groepen. De ´box´
fungeerde als groepsruimte voor de allerkleinste tot ongeveer 1 jaar en de andere ruimte
was voor kinderen van één tot en met drie jaar.
Door de grote open ruimte op de benedenverdieping verliep de indeling in de 2 groepen in
de praktijk wat anders. De groep werd daardoor groter dan 16 kinderen en dat is niet
toegestaan, zoals jullie hierboven hebben kunnen lezen!
De GGD controleert hier natuurlijk op en heeft dat bij ons gedaan in november 2011. Dat is
de grootste reden dat er een aanpassing moest komen. Daarbij konden we kiezen tussen
terug naar 16 kinderen, of het gebouw zodanig aanpassen dat we wèl kunnen spreken van
twee groepsruimtes en dus twee groepen.
Iedereen zal begrijpen dat die keuze niet heel lastig was! Natuurlijk zijn we vervolgens gaan
nadenken over hoe we de groepen dan willen samenstellen.
We hebben daarbij gekozen voor twee half verticale groepen. Omdat we vinden dat we op
die manier er het beste voor kunnen zorgen dat alle kinderen in hun behoeften worden
voorzien. Een kleintje tussen de één en twee jaar wil nu eenmaal iets anders dan een peuter
van drie.
De groepsruimte van de peuters is natuurlijk geheel nieuw ingericht, maar is nog niet
volledig af. Het goed aanpakken van alle speelplekken kost nu eenmaal veel tijd en geld en
daar zullen we nog wel zoet mee zijn. Natuurlijk kijken we tegelijkertijd ook naar de indeling
van de groepsruimte van de babygroep. Met de aanpassingen van deze ruimte zijn we druk
bezig. Een baby van drie of vier maanden heeft andere behoeften dan een dreumes tussen
de één en twee jaar!

We weten wat we waar willen hebben en zullen nu gaandeweg nieuwe dingen aanschaffen
en alle plekken dusdanig maken dat we veiligheid en uitdaging voor elke leeftijdsgroep met
elkaar kunnen combineren.
Sinds drie weken hebben we de groep nu ook echt gesplitst. Aan het begin van de dag zijn de
groepen samengevoegd, omdat er dan gewoon minder kinderen zijn en niet alle leidsters
zijn dan aanwezig. Van half acht tot half negen spelen alle kinderen nog samen in de ruimte
van de babygroep. Vanaf half negen gaan de kinderen vanaf twee jaar naar boven met één
van de leidsters om lekker vrij te spelen.
Kinderen die tussen half negen en negen uur komen en bij de peutergroep horen, worden
ontvangen door één van de leidsters van de peutergroep en kunnen nog gewoon even rustig
papa of mama uitzwaaien bij het raam. Daarna worden ze naar boven gebracht om fijn mee
te spelen met de andere kinderen.
Vanaf 17.00 uur worden de groepen ook weer samengevoegd en spelen wederom alle
kinderen weer in de ruimte van de babygroep. Ook dan zijn er weer minder kinderen en
gaan de leidsters die ´s morgens als eerste aanwezig waren naar huis.
Elke dag werken we met vier vaste mensen, maar ook die zijn nu verdeeld over de twee
groepen. Twee leidsters werken op de babygroep en twee leidsters op de peutergroep. Elke
dag van de week zijn dat nu vaste gezichten op een groep.
Omdat dat in het verleden natuurlijk anders was en wij nog niet duidelijk hebben gemaakt
wie op welke groep werkt, zullen we dat vanaf volgende week op de deur van de gang
kenbaar maken. Iedere ouder weet dan bij wie hij/zij hun kindje kan brengen en informatie
kan geven en bij het ophalen aan wie hij/zij kan vragen hoe de dag is gegaan.
Vanaf half acht is er altijd al één leidster van elke groep aanwezig en dat geldt ook voor het
einde van de dag.
Al met al is het best een lang verhaal geworden. Hieronder de voordelen nog eens op een
rijtje, die wij de laatste weken hebben mogen ervaren:
 Doordat er elke dag van de week dezelfde twee gezichten op dezelfde groep staan, is
er veel meer sprake van vastigheid en duidelijkheid voor de kinderen.
 Door het splitsen van de groepen is er veel meer rust in het gebouw. De kinderen zijn
aan het spelen op verschillende plekken, met als positief gevolg dat er minder
confrontaties zijn tussen de kinderen.
 De speelplekken kunnen veel meer worden ingericht naar gelang de ontwikkeling van
de kinderen.
 De allerkleinsten kunnen nu, als ze gaan kruipen en tijgeren, gewoon lekker door de
grote ruimte gaan. Ze bewegen daarbij de hele dag en kunnen gewoon veilig op de
grond rondscharrelen.
 Voor ons als leidsters is er veel meer overzicht omdat je maar met een beperkt aantal
kinderen werkt.
 Er is veel meer tijd om echt met de kinderen samen te spelen.
Ook al hebben we dan nu officieel twee groepsruimtes en worden de kinderen qua
binnenspelen beter verdeeld over het gehele pand, aan het buitenspelen of de hoeveelheid
tijd daaraan, verandert niets. We kunnen gewoon met alle kinderen tegelijk lekker van de
tuin en alle natuur direct in onze omgeving genieten!!!

Zijn er nog dingen omtrent de verdeling onduidelijk of zijn er vragen?
Spreek ons gerust aan!!
Wie helpt ons???
We spreken nu steeds over de babygroep en de peutergroep, groep 0 en groep 1, of de nultwee groep en de twee-vier groep. Maar echt lekker in de mond ligt dat niet. Ook willen we
graag voor de kinderen duidelijk maken bij welke groep ze horen.
Wij hebben nog geen leuke namen kunnen verzinnen en doen daarom een beroep op jullie.
Wie weet er een leuke naam? Op de deur hangen we volgende week twee blaadjes en
mochten jullie een ingeving hebben, dan kan die daarop worden geschreven. De leukste
namen zullen we kiezen!!
Sinds maart verwelkomen wij weer twee nieuwe kinderen. Milou Kreeft, zij is vier maanden
oud en Rowin Arkes, hij is twee jaar. Van harte welkom bij ons Milou en Rowin!
We maken er een leuke tijd van!
Helaas is de maand maart er ook één van een afscheid! Carlijn Niemantsverdriet is bijna 4
jaar en dat betekent dat zij naar school gaat. Zij is al enkele keertjes gaan wennen en zij
heeft ons al laten weten dat het heel leuk is op school en dat zij twee lieve juffen krijgt.
Heel veel plezier op school Carlijn!!! En je komt toch nog wel een keertje langs bij ons??
Deze maand is Evi Vreedenburgh jarig! Zij wordt één jaar! Callan van der Molen werd niet in
februari al twee, dat gebeurt pas in maart
Carlijn Niemantsverdriet wordt vier jaar. Van harte gefeliciteerd allemaal. Een fijne
verjaardag voor iedereen!
Nog enkele dingetjes om te weten:
 Mochten er per ongeluk spulletjes, zoals een muts, sjaal, broek, schoenen, of andere
dingen van een ander kind worden meegenomen, dan willen wij iedereen vragen om
dat even door te bellen zodra je er achter komt.
We zoeken ons soms een ongeluk!
 Sommige ouders hebben de tasjes in de gang al een keer zien hangen! Vanaf deze
maand zullen elke ochtend de tasjes van Les Enfants met de namen van de kinderen
worden opgehangen in de gang. Aan iedereen de vraag om daar in het vervolg de
jassen van jullie kind(eren) op de te hangen. In de tasjes kunnen handschoenen,
sjaals, mutsen worden gestopt. Daarnaast zullen wij in de tasjes tekeningen en
andere knutseltjes van de kinderen stoppen die mee naar huis genomen kunnen
worden.
 Magbeth Harreman, student Pedagogisch medewerker, loopt sinds half februari
stage bij ons. Zij is er elke donderdag en vrijdag.
Groetjes van Wendy, Diana, Caroline, Romy, Nicole en Linda.

