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Nieuwsbrief

Nieuw buitenbed

Vorige week een
prachtig nieuw
buitenbed geleverd
gekregen ,speciaal
voor de rupsjes !

Enorm genoten van juffenweek
‘ Ik en mijn te gekke outfit’
In de week van 7 maart hebben we een hele week feest
gevierd in alle groepen van het kinderdagverblijf
Zoals altijd is de juffenweek weer een feest geweest. We hebben heel wat
kinderen met een super coole outfit gezien! Ook de juffen zagen er weer
prachtig uit. Alle meiden van Les Enfants maken altijd een cadeautje voor 1
van de andere meiden. Elke keer weer een verrassing wat we aan moeten
trekken😎 . Wij willen alle ouders bedanken voor de fashion cheque. Het
duurde even voordat we het geraden hadden, maar we zijn er superblij
mee!

SLUITINGSDAGEN
KDV EN BSO
27 april - Koningsdag
5 mei - Hemelvaartsdag
16 mei - Tweede
Pinksterdag

GEEN
ZOMERSLUITING
VOOR BSO

ZOMERSLUITING KDV
maandag 18 juli t/m
vrijdag 5 augustus
Vanaf maandag 8
augustus kunnen alle
kindjes weer bij ons
komen spelen

Vanzelfsprekend is de
BSO de gehele
zomervakantie gewoon
geopend!

1

Activiteitenbord
voor rupsen

Nog geen uitleg
gekregen van een
leidster? Zij vertellen
graag hoe het werkt!
Zomertijd!

Jippie!! Weer lekker
langer buitenspelen!!
Bij de BSO dus de
kans om langer in het
Abtswoudse Bos te
blijven. We zorgen
dat we tussen 17.30
uur en 17.45 uur
terug zijn op de
locatie.
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Ouderportaal en app

• ontvangen foto’s bekijken

We hebben al een tijdje onze whatsapp
niet meer gebruikt. En dus ook geen

• gegevens inzien zoals je kindje in het systeem

staat ( met daarbij contracten, jaaropgave en
jaarbegrotingen)

foto’s meer verstuurd. 😔

• ook de verstuurde facturen zijn in te zien

Tenminste, wij zijn al een tijdje achter de
schermen bezig om ook op een andere manier te
communiceren met ouders. Wij vinden het leuk
om overdag aan ouders te laten zien wat wij
precies aan het doen zijn door middel van het
sturen van een foto. Dit gebeurde tot voor kort
via de WhatsApp met een telefoon.

Bij dit ouderportaal bestaat ook een app voor de
telefoon. In de App Store kun je die vinden
onder Kidsadmin
De app heeft op dit moment alleen nog de
functies van foto’s bekijken en berichten
verzenden en ontvangen.

Tegelijkertijd was dit voor ons ook veel werk en
wat omslachtig. Vaak lukte het dan ook net weer
niet, omdat de zorg van de kinderen onze
aandacht nodig had. Is er een kindje verdrietig
of heeft het bijvoorbeeld een schone luier nodig,
dan was het versturen van de foto’s naar de
ouders het eerste wat wij moesten laten liggen.

Wij ( alle leidsters) zijn al enige tijd aan het
oefenen om foto’s te versturen naar het
ouderportaal. Dat betekent dat er naar de
meeste ouders nu wel foto’s zijn gestuurd.

Neemt niet weg dat we nog steeds wel heel
graag foto’s willen versturen en inzichtelijk
willen maken wat we nou precies doen.

Wij richten ons nu even op het maken van foto’s
en het versturen ervan. Ons streven is nu 1 foto
per kind per dag dat hij of zij bij ons aan het
spelen is. Er is ook een functie om berichten te
verzenden en te ontvangen.

Wij werken al geruime tijd samen met
Kidsadmin. Een bedrijf dat een systeem aan ons
levert om planningen te maken, maar ook
facturen in te versturen, ed. Nu bestaat er ook
zoiets als een ouderportaal,(een link voor op de
computer)

Iedereen zal begrijpen dat wij niet in de
gelegenheid zijn om met ouders gedurende de
hele dag contact te hebben. Al onze aandacht
ligt bij de zorg van de kinderen en daar hebben
we ook echt onze tijd voor nodig.
Wel is het handig om een bericht te verzenden
als je kindje bijvoorbeeld ziek is, of als het
medicijnen gebruikt en je de leidster daar alvast
van op de hoogte wilt stellen, of dat je bent
vergeten door te geven dat opa en oma komen
ophalen, of wanneer je op vakantie bent. Er
zullen nog wel meer kleine dingen zijn die op
deze manier makkelijk aan de leidster van de
groep kunnen worden doorgegeven. Via de mail
ontvangt iedereen de link om te kunnen
inloggen. Zijn er nog vragen, mail dan naar
info@kinderopvang-lesenfants.nl

In dit ouderportaal kun je het volgende zien:
• aankomende opvang-momenten
• het logboek, daarin kunnen wij activiteiten

plaatsen
• planning - in welke groep je kindje zit
• berichten versturen naar de leidster van de

groep en ook weer ontvangen
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Paasweek
Dit jaar hebben we met elkaar elke dag genoten
van een Paasbuffet met knakworstjes,
pannenkoeken, krentenbollen, eierkoeken,
gekookte eitjes en nog veel meer lekkere dingen.

Weer eens wat anders gegeten dan de
gebruikelijke boterham. Het zoeken naar
paaseieren mocht natuurlijk niet ontbreken!

JAARLIJKS ONDERZOEK GGD
Afgelopen maandag 21 maart kregen wij
onverwachts bezoek van de GGD bij het
kinderdagverblijf. De toezichthouder heeft
een documenten-onderzoek gedaan,
observaties verricht op de verschillende
stamgroepen en vragen gesteld aan de
leidsters. Daarbij zijn geen overtredingen
geconstateerd. Hetgeen inhoudt dat wij zijn
goedgekeurd!!

AFSCHEID
Marijke de Ruiter heeft afscheid genomen van Les
Enfants. Zij heeft een andere baan gevonden. Wij
wensen haar veel succes! Mandy zal vanaf nu bij de
vogels op de groep werken naast Diana en Danielle.
Ook zullen binnenkort Dominique Wilmer en Kaylee
Lipman bij ons aan de slag gaan.

NIEUW THEMA VOOR DE VLINDERS EN VOGELS
Vanaf dinsdag 29 maart starten we weer met een nieuw thema.
Deze keer hebben we gekozen voor; ‘ ik ben ziek’ .
De afgelopen winter zijn de meeste kindjes helaas wel een keer ziek
geweest. Wel genoeg eigen ervaring dus al voor de meeste kindjes
van de beide groepen.
We hebben weer verschillende activiteiten en uitstapjes bedacht
voor de komende periode.
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