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Sluitingsdagen
KDV en BSO
28 maart - Pasen
27 april - Koningsdag
5 mei - Hemelvaartsdag
16 mei - Pinksteren

Zomersluiting
KDV
ma 18 juli t/m vr 5 aug

BIJLAGE BIJ DEZE
NIEUWSBRIEF

VOORSTELBRIEF VAN
DE
OUDERCOMMISSIE
VAN DE BSO

NIEUWSBRIEF
Deze keer een nieuwsbrief met veel informatie omdat zĳ even op zich heeft laten wachten.☺

Thema ‘ ik koop nieuwe kleren’
We zijn er ondertussen al weer enkele weken over aan het werk bij de vlinders en de vogels; ‘ ik
koop nieuwe kleren’ . Natuurlijk zijn wij in de startweek van het thema naar verschillende
kledingwinkels in Delft gegaan. Daar hebben we kunnen zien wat een pashokje is en dat je kleding
dus even kunt proberen, dat er veel verschillende maten zijn, hoe het gaat als je moet afrekenen,
dat alle kleren netjes zijn neergelegd of hangen aan hangertjes. In de vogelruimte hebben we ook
een kledingwinkel gemaakt. Kinderen spelen hier met elkaar, maar ook 1 van de leidsters speelt
regelmatig mee. Zo leren de kinderen nieuwe woorden, en de handelingen die horen als je als
klant op zoek bent naar een nieuwe outfit.
De afronding van het thema zullen wij doen tijdens de juffenweek, welke plaats zal vinden van
maandag 7 maart tot en met vrijdag 11 maart. Binnenkort ontvangt iedereen hier nog meer
informatie over!
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RIE
Elk jaar voeren wij opnieuw de RIE (Risico Inventarisatie en
Evaluatie) uit bij zowel het kinderdagverblijf als bij de
buitenschoolse opvang. Na aanleiding hiervan passen wij dan
al onze huisregels weer aan. Huisregels op het gebied van
veiligheid en gezondheid zijn geschreven voor alle bezoekers
van onze locaties. Met deze regels willen wij ervoor zorgen dat
alle kinderen die zijn toevertrouwd aan onze zorg zo min
mogelijk risico lopen wat betreft hun veiligheid en hun
gezondheid.

Nationale
voorleesdagen deze keer
Tante Toet met haar
voorleeshoed

Deze regels gelden voor alle mensen die gebruik maken van het
kinderdagverblijf en de BSO. D.w.z; de kinderen, de ouders/verzorgers, de
groepsleiding, de stagiaires en eventuele andere bezoekers.
Wij vragen alle bovenstaande personen zich te houden aan deze regels.
De groepsleiding houdt toezicht op de naleving ervan en kan, indien
noodzakelijk, bovenstaande personen aanspreken bij het overtreden van de
regels.

De huisregels van het KDV en de BSO zullen als aparte bijlages
bij deze nieuwsbrief worden verstuurd. Vanzelfsprekend gaan
wij ervan uit dat iedereen de moeite neemt om deze regels
door te nemen.

Nieuwe teamleden
De komende weken zullen er nieuwe teamleden gaan starten
op verschillende groepen bij het kdv en de bso.
Mandy van Zijverden
Jeanette van Baarle
Welkom meiden!!
Wij vinden het
superleuk dat jullie
vanaf nu bij ons team
horen!!

Parkeren bij het kinderdagverblijf
Iedereen weet het wel, parkeren bij onze locatie van het kdv is
niet altijd heel gemakkelijk. Helaas hebben we nou eenmaal
niet meer parkeerplekken dan onze huidige. Het komt wel eens
voor dat je moet wachten op een plekje. Gelukkig duurt dat
vaak duurt echt niet langer dan enkele minuten. Om het

Voorstelling in de Bieb,
basisschool ‘De Eglantier’,
en voorlezen bĳ de
kinderboerderĳ
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parkeren van auto’s en fietsen zo soepel mogelijk te laten verlopen, vragen wij iedereen zich te
houden aan de parkeerregels.
Nog even voor iedereen bij wie de regels een beetje weg zijn gezakt. 😊 😊

•
•
•
•
•
•
•

Er wordt te allen -jde geparkeerd precies in de parkeervakken tussen de gele lijnen.
Indien hier geen plek is, wordt er gewacht tot er een plekje vrijkomt.
Er wordt achteruit ingeparkeerd, maakt het wegrijden veel gemakkelijker.
Parkeren mag niet voor het hek van de buren!
Er wordt te allen -jde rus-g gereden en geparkeerd.
Fietsen worden zoveel mogelijk vlak voor het hek neergezet en nooit op een auto-parkeerplek.
Indien uw kind door iemand anders wordt gebracht of gehaald dan door de ouders zelf, dan worden deze
personen ook op de hoogte gebracht van de geldende regels omtrent het parkeren en gebruik van de weg.

Het is ook altijd mogelijk is om te parkeren in de Alkstraat en enkele minuten door het park te
lopen. Absoluut een aanrader na een lange werkdag trouwens! Even het hoofd leegmaken 🏞

BSO
Nog meer dan op het kinderdagverblijf vinden wij het bij de BSO belangrijk om na een dag school
lekker naar buiten te gaan. Alle energie die kinderen dan nog in zich hebben, kunnen ze dan kwijt.
Zelfs als het een beetje regent vinden de kinderen het heerlijk om gewoon even buiten te zijn.
Op school krijgt een kind vaak tijdens de lessen bepaalde opdrachten van de juf of meester.
Wanneer wij buiten zijn, willen wij juist de kinderen de gelegenheid geven zelf te bepalen en te
bedenken wat de groep of zij zelf gaan doen. Als vanzelf ontstaat het spel, als wij eenmaal zijn
aangekomen in het Abtswoudse Bos. Soms komen we niet eens verder dan de eerste plas. Gewoon
heel hard heen en weer rennen door die plas brengt enorm veel plezier. Maar ook als die plas
bevroren is of juist gewoon even tussen de bomen doorlopen en zelf een spel bedenken, eindeloos
beestjes zoeken. Het verveelt niet!
We zijn nu druk ons programma van de voorjaarsvakantie aan het voorbereiden. Binnenkort
daarover meer!
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Doen, praten en bewegen
Steeds vaker krijgen we vragen van ouders zoals; Hoe doet mijn kind het? Hoe vind je dat hij
praat? Speelt hij ook met andere kinderen samen? Speelt ze wel eens met wat anders dan een
pop?
Vanaf het moment dat een kindje wordt geboren, ontwikkelt hij of zij zich volop. Wij vinden het
belangrijk om te volgen hoe die ontwikkeling verloopt. In het basisonderwijs is het volgen van
kinderen heel normaal en gebeurt al jaren.
Door goed naar kinderen te kijken, te observeren, weten wij als pedagogisch medewerkers ook
beter welke soort ac-viteiten we het beste kunnen aanbieden aan kinderen.
Al langere -jd doen wij observa-es op het gebied van motoriek in de rupsen-groep, met vooral
als doel om onze motoriek-ac-viteiten aan te passen en uit te breiden aan datgene wat kinderen
nodig hebben.
Wij gebruiken hiervoor het kindvolgsysteem van Doen, Praten en Bewegen, een volgsysteem voor
kinderen van 0 tot 4 jaar. Hiermee worden baby’s, dreumesen en peuters gevolgd en
ges-muleerd op de motorische ontwikkeling.
In dit volgsysteem is er ook een mogelijkheid om observa-es uit te voeren op het gebied van de
spraak-taalontwikkeling en de sociaal-emo-onele ontwikkeling. Onlangs zijn we ook begonnen
met het afnemen van deze observa-es in al onze groepen; de rupsjes, de rupsen, de vlinders en
de vogels.
Natuurlijk willen wij de uitkomsten van deze observa-es ook met de ouders gaan bespreken,
-jdens het zogenaamde ‘oudergesprek’ . Omdat de observa-es zijn gebonden aan bepaalde
leeSijden, komen alle kinderen langzamerhand aan de beurt. Op het moment van het afnemen
van de observa-e zal de ouder op de hoogte worden gebracht en meteen een moment worden
gepland voor het oudergesprek.

De volgende kinderen hebben we de
afgelopen tijd welkom geheten bij Les
Enfants!

Tatum, Lana, Tim, Tjalle, Kian, Alessa,
Benthe, Bas, Dani, Tijn, Jens, Zoë en
Daniël

We maken er een leuke tijd van!!
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