Wijzigingen
We willen u vragen om wijzigingen in de planning door te geven aan kantoor. Hetzij via de mail
(r.armagno@kdv-dedroomengeltjes.nl) hetzij telefonisch (010-4100370).
Mocht u iets structureels willen wijzigen kunt u terecht bij de leidsters voor een wijzigingsformulier dat u
dan invult en retourneert naar kantoor.
Ook willen we vragen de luizenzakken bij de kapstok leeg te maken als u naar huis gaat,
Denk aan knutselwerkjes, brieven, traktaties e.d.
Oproep oudercommissie
Elke kinderopvang organisatie heeft een oudercommissie nodig als klankbord.
De Droomengeltjes is op zoek naar geïnteresseerde ouders die mee willen denken. Ouders die als
gezamenlijk adviserend orgaan ons kinderdagverblijf gaan ondersteunen bij het nemen van
beslissingen. Het organiseren van leuke kinderfeesten en een aanspreekpunt zijn voor collega ouders
behoort o.a. tot het takenpakket van de Oudercommissie. Wij willen samen met onze oudercommissie
nagaan hoe wij onze kinderen beter kunnen begeleiden naar de basisschool. Dit kunnen wij alleen
doen als wij gericht met ouders kunnen brainstormen over de kind-ontwikkeling en de uitvoering
hiervan.
Op korte termijn hebben wij tenminste nog 1 ouder nodig die ons wil komen ondersteunen in de
oudercommissie. Dit houdt in dat uw gemiddeld 5 keer per jaar beschikbaar bent om ons bij activiteiten
te ondersteunen. Dit kan bijvoorbeeld gezamenlijk op een middag bij ons op kantoor. Het is mogelijk
om uw kind(eren) dan op een groep te laten staan.
Bent u geïnteresseerd?
Bel ons 010-4100370 of mail info@kdv-dedroomengeltjes.nl of loop langs bij de administratie en
meld u aan.
U heeft verbeterpunten?
Wij hebben u als partner nodig om te kunnen blijven groeien. Met een open communicatie over en
weer kunnen wij voortdurend verbeteringen aanbrengen en zo aan de hoge eisen blijven voldoen voor
uw optimale kinderopvang. Wij bieden een veilige plek voor de kinderen die ons worden toevertrouwd.
Voor al uw opmerkingen of feedback kunt u mailen naar info@kdv-dedroomengeltjes.nl
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Nieuwsbrief April 2019
Hierbij weer een nieuwe nieuwsbrief. Zoals eerder benoemd doen wij dit vanaf nu digitaal. Veel
leesplezier!
Zoals u gewend bent bij ons, behandelen wij elke maand ontzettend leuke en leerzame thema’s op ons
kinderdagverblijf. Graag zouden wij willen toelichten welke thema’s de
afgelopen maand aan bod zijn geweest voor onze lieve engeltjes.
In de maand februari was ons thema “Knuffels”
In het thema “Knuffels” hebben onze engeltjes goed gezorgd voor alle
knuffeltjes. De kinderen van de bertjes groep hebben ook een kijkje
genomen op de kinderboerderij. Wat een leuke knuffel dieren lopen daar
rond. Kunnen wij de konijnen aaien? Of rennen deze dan snel weg? Ten
slot hebben de kinderen de dieren nog wat te eten gegeven. Een leuke
afsluiting van een wollig thema.
Vervolgens in Maart was ons thema “Regen”
Kort na de start van dit thema lieten de wolken buiten al snel weer wat
regen naar beneden vallen. Prima moment om alles te bespreken en te
bekijken dus. Wat gebeurd er als het regent en er komt een zonnetje
door? Heb jij de regenboog wel eens gezien? Natuurlijk oefende de
kindjes die bij behorende liedjes en hebben we boekjes gelezen met
betrekking tot dit thema. Als afsluiting is er een regendans activiteit
gedaan voor en met de ouders. Een groot succes en nogmaals
bedankt voor jullie komst!
En tot slot in April is ons thema “Eet smakelijk”
U kunt zich vast wel een voorstelling maken dat dit een smakelijk thema word. Wat is zuur? Wat is
zoet? Nieuwe dingen proeven of zelf iets maken. Ook bij dit thema behandelen wij een woordenlijst
waarbij wij spelende wijs de kinderen bewust maken van woorden die je misschien niet dagelijks
gebruikt. Wil je weten aan welke woorden wij werken deze maand? Neem dan eens een kijkje op de
groep van uw kind. Hier hangt een lijst met plaatjes en woorden om inzichtelijk te krijgen wat er bij dit
thema past.
Afmeldingen vóór 09:30 uur.
Graag willen wij u er nogmaals op attenderen dat wij gelieve de afmeldingen vóór 09:30 uur in
ontvangst willen nemen. Dit vragen wij u omdat wij rond die tijd veel educatieve activiteiten uitvoeren
met onze engeltjes. Het bellen van de ouders rond die tijd zorgt er helaas voor dat wij ons schema niet
volledig bij kunnen houden.
Alvast bedankt voor uw begrip en meewerking.

Koekiemonsters bakken voor KiKa
Ook wij doen mee met Koekiemonsters bakken voor KiKa. Kika is een stichting voor
kinderen met kanker. Kika betekent Kinderenkankervrij. Zij doen allerlei acties voor geld
om voor kinderen en ziekenhuizen te gebruiken tegen het bestrijden van kanker. In
januarie gaan wij ook vollop bakken voor deze actie. Elke woensdag zullen onze BSO
kindjes onze zelfgebakken lekkernijen verkopen en zo dus geld inzamelen voor KiKa.
Ook hebben wij voor onze eigen ouders wat lekkers die u voor een kleinigheidje kunt
benuttigen, wat ook uiteraard gaat naar het goede doel.

BSO verhuizing
Achter de schermen hebben wij niet stil gezeten.
Het zal u niet zijn ontgaan dat onze buitenschoolse
opvang een groei heeft doorgemaakt. De
Droomengeltjes is dan ook van mening dat deze
doelgroep plek nodig heeft waarin de kinderen zich
volledig kunnen uitleven na een lange dag op
school. Met enorm veel trots mogen wij nu dan ook
aankondigen dat wij rond de zomervakantie een
geheel nieuwe locatie zullen openen voor onze
buitenschoolse opvang! Deze locatie bevind zich op
loopafstand van het huidige pand op de dorpsweg
55b. Natuurlijk houden wij jullie op de hoogte van
alle ontwikkelingen rondom deze uitbreiding. Heeft u
nog vragen? Komt u dan gerust langs.

Meedraai dag
Wij hebben afgelopen februari een ieder van u weer de mogelijkheid geboden
om een deel van de dag mee te lopen op de groep. Gelukkig zijn er een aantal
ouders geweest die van dit aanbod gebruik hebben gemaakt. Het was dan ook
een gezellig en leerzaam moment voor zowel ouders als pedagogisch
medewerkers. Heeft u het gemist? Wij zullen dit later dit jaar nogmaals
aanbieden.
Voorleesdagen
In januari was het alweer tijd om mee te doen aan de
nationale voorlees dagen. Er was dan ook een lieve moeder
die bij ons kwam voorlezen. Wij waren enorm dankbaar dat zei deze ochtend voor ons
voor wilde lezen en deel wilde nemen aan het voorleesontbijt samen met onze
peuters.

Het sluiten van de deuren
Beste ouders/verzorgers, Wij verzoeken u om de deuren van het kinderdagverblijf/BSO goed te sluiten
i.v.m. de veiligheid van onze engeltjes.

De fotograaf
Dit jaar staat de fotograaf gepland in de maand mei. Dit keer hebben wij gekozen voor de lente. Wij
hopen dan ook op leuke vrolijke en kleurrijke foto’s. Meer informatie volgt te zijnde tijd
.

Sluitingsdagen
Er komen de aankomende maanden wat sluitingsdagen voor. Wij willen u hierop attent maken en
verwijzen u door naar het kopje “Sluitingsdagen KDV & BSO 2019’’
Carnaval
Ook carnaval is gevierd. Alle kinderen waren prachtig verkleed en we hebben lekker gefeest!
Wist je dat bij de Innie Minnie´s
Wij een kindje hebben van 10 maanden die al loopt? En er al weer wat baby’s zijn
die kunnen kruipen en staan? De ontwikkeling gaat zo snel. Voor we het weten
worden er al weer een paar baby’s 1 jaar!
Wist u dat wij dat ook vieren? Een eerste verjaardag is altijd reden voor een feestje.
Ook hebben we weer wat nieuwe baby’s mogen verwelkomen. Het is een leuke
gemixte groep met kinderen in verschillende ontwikkelingsfases. Van het eerste
hapje tot het eerste stapje!
Wist je dat bij de Bertjes:
Inmiddels zijn er al weer drie maanden om in 2019. In deze maanden zijn er oudere Bertjes over
gegaan naar de peuter groepen en lieve baby’s inmiddels Bertjes geworden. Wat doen de kindjes het
goed. Elke maand een nieuw thema, nieuwe woorden en nieuwe activiteiten. Ze vinden het geweldig
en doen ieder op hun eigen manier mee aan de activiteiten.
Wist je dat bij de Pino’s:
Afgelopen maanden zijn de pino’s druk bezig geweest met het bakken voor kika. Bedankt voor alle
ouders die hebben meegedaan. Natuurlijk blijven alle bijdrage voor deze prachtige organisatie meer
dan welkom! Wist je dat Emel in mei met verlof gaat? We gaan haar erg missen maar zien haar
natuurlijk na haar verlof weer terug.
Wist je dat bij de Ernie’s:
De ernie’s een nieuwe vaste leidster hebben gekregen? Zehra is terug van haar verlof en
samen met de kinderen maakt zei weer van elke dag een feestje. Wist je dat Marjolein
bijna met verlof gaat? Haar zwaaien wij in mei uit en wensen haar dan een voorspoedige
bevalling. De kinderen van de ernie groep hebben zich enorm ingezet bij het thema
regen. Wat hebben ze geoefend op de liedjes en de dansjes die Puk voor hun heeft
meegenomen.
Wist je dat bij de Elmo’s:
Wist je dat onze bso groep een geheel nieuwe locatie krijgt? Onze kindjes zijn dol enthousiast en
ook wij kunnen haast niet wachten! Verder hebben bij Soenita en Ozlem mogen verwelkomen als
nieuwe pedagogisch medewerkers.

