Nieuwsbrief november KDV & BSO De Droomengeltjes
Hierbij de eerste nieuwsbrief van mijn hand.
Ik zal mezelf dan ook als eerste even voorstellen.
Mijn naam is Annette Mulders-Beljaars en ik ben sinds 1 september locatiemanager bij kinderdagverblijf en
BSO De Droomengeltjes.
Ik werk al 25 jaar in de kinderopvang waarvan de laatste 18 jaar bij een kinderopvangorganisatie in
Voorburg/Leidschendam. Ik heb gewerkt als pedagogisch medewerker op de groep en ben daarnaast ook 5
jaar clustermanager geweest. Ik woon samen met mijn man en 2 kinderen (een jongen van 13 en een meisje
van 9) in Voorburg.
Veel ouders heb ik al persoonlijk ontmoet. Mochten er vragen zijn ben ik op alle dagen bereikbaar met
uitzondering van de woensdag. U kunt mij ook altijd een mail sturen via
locatiemanager@kdv-dedroomengeltjes.nl
Huishoudeljke mededelingen
Regelmatig worden er kinderen eerder gebracht of later gehaald dan de tijd die in het contract staat.
Vanwege de personele bezetting is het heel belangrijk dat u zich aan de tijden in het contract houdt. Is dit
niet meer passend neem dan contact op met planning en plaatsing zodat dit eventueel aangepast kan
worden.
Er komen nog maar weinig ouders binnen, maar mocht u binnen komen om uw kind te brengen blijf dan niet
te lang hangen in de gang.
Vanwege de regels wat betreft het corona beleid komt u als ouder nog maar weinig op het KDV en de BSO
binnen. We realiseren ons dat dit soms lastig is en hierdoor de overdracht minimaal is. Mocht u eerder dan
de oudergesprekken een gesprek met de leidsters van de groep willen kunt u dit altijd aanvragen.
Oproep oudercommissie
Elke kinderopvangorganisatie heeft een oudercommissie nodig als klankbord.
De Droomengeltjes is op zoek naar ouders die mee willen denken. Ouders die als gezamenlijk adviserend
orgaan ons kinderdagverblijf en bso gaan ondersteunen bij beslissingen. Het organiseren van leuke
kinderfeesten en een aanspreekpunt zijn voor andere ouders behoort o.a. tot het takenpakket.
Op dit moment is er nog geen oudercommissie aanwezig en zijn we dus dringend opzoek naar ouders.
Dit houdt in dat u gemiddeld 5 keer per jaar beschikbaar bent om ons bij activiteiten te ondersteunen en
vergaderingen bij te wonen.
Bent u geïnteresseerd bel of mail dan even naar de locatiemanager.
Inspectierapport GGD
In juli heeft de GGD een inspectie bij BSO De Droomengeltjes gedaan. Het inspectierapport ligt ter inzage
op de BSO locatie.

Nieuws uit de groepen
Innie Minnies
Bij de Innies is het altijd feest. Ze houden van liedjes zingen, dansen en lekker gek doen. We draaien op de
groep de liedjes van juf Roos en af en toe hoor je dan ook dat de kinderen proberen mee te zingen.
Ook zo stimuleren wij de taal van de kindjes. We hebben er ook een paar nieuwe kindjes bij. Dat vinden wij
als leidsters altijd gezellig.
Elmo’s
We hebben allemaal een gekke periode achter de rug en het zijn allemaal onzekere tijden, maar hier op de
Elmo groep gaat alles gewoon door. We zijn nu bezig met het thema Reuzen en Kabouters. Op de groep
staan al leuke knutselwerkjes van de kinderen zoals, grote bomen met bladeren gemaakt van de handjes
van de kinderen en zelfgemaakte paddenstoelen.
Het is ook alweer herfst en het wordt al eerder donker en koud. We proberen elke dag wel minimaal 1x naar
buiten te gaan zodat de kinderen even een frisse neus kunnen halen en hu energie kwijt kunnen. Daarom
adviseren we de ouders om de kinderen goed aan te kleden. Met heel erg vies weer blijven we natuurlijk
binnen en doen we leuke activiteiten zoals kinder yoga, dansen op muziek of kindergym.

Pino’s en Ernies
Thema: Reuzen en kabouters
We hebben de boeken “Karel in de herfst” gelezen en “Kabouter Bim”.
We hebben kaboutermutsen gemaakt en kringgesprekken gedaan met de kinderen over kabouters. Waar
zou je als kabouter goed in zijn en kunnen kabouters tellen of schreeuwen? Onze kabouters konden dat heel
goed nadoen. Tijdens het buiten spelen hebben we geoefend hoe kabouters en reuzen lopen. Dat vonden
de kinderen heel erg leuk.

Sluitingsdagen 2021
11 februari
05 april
27 april
05 mei
13 mei
24 mei
28 juni
24 december

1e studiedag
2e paasdag
Koningsdag
Bevrijdingsdag
Hemelvaartsdag
2e pinksterdag
2e studiedag
Vanaf 12 uur gesloten

