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Huishoudelijke mededelingen
Regelmatig worden er kinderen eerder gebracht of later gehaald dan de afgenomen
tijdsblokken die vermeld staat op de plaatsingsovereenkomst. Vanwege personeelsbezetting
is het heel belangrijk dat u zich aan de afgenomen tijden van de plaatsingsovereenkomst houdt.
Is dit voor u niet meer passend neem dan contact op met de plaatsing & planningsmedewerkster,
zodat dit eventueel aangepast kan worden.
Observatie gesprekken
In april zijn weer de jaarlijkse observatie gesprekken van alle kinderen die langer dan 3 maanden bij ons op het
kinderdagverblijf zitten. De gesprekken zullen dit jaar i.v.m. corona telefonisch gaan, de leidsters maken een bel
afspraak met u. Indien het telefonisch echt niet mogelijk is dan kan er een andere afspraak gemaakt worden met
de mentor van uw kind.
Oudercommissie
In de vorige nieuwsbrief heeft de locatiemanager een oproep gedaan voor de oudercommissie. Er zijn een
paar ouders die daar op gereageerd hebben. Wij zijn hier heel blij mee. Vanaf nu hebben wij weer een
oudercommissie bij de Droomengeltjes die met ons mee kan denken om leuke feestje te kunnen organiseren
voor de kinderen en een aanspreekpunt te kunnen zijn voor andere ouders/verzorgers. Wij hopen op een
goede samenwerking.
Fotograaf
Op 25 en 26 maart is de fotograaf weer langs geweest. De kinderen hebben het heel goed gedaan, al blijft het
altijd een beetje spannend. De ene vond het nog een beetje eng en vreemd en moest er van alles uit de kast
gehaald worden voor een mooie foto en de andere vond het heel leuk en was de foto na 1 keer klikken al gelukt.
De foto’s komen op vrijdag 9 april binnen. U krijgt een klein fotootje mee naar huis, als u de foto mooi vind dan
kan u de foto’s bestellen via de website van de fotograaf.
Mondkapjes
Omdat corona helaas nog steeds niet weg is en wij hier bij de Droomengeltjes er helaas ook mee te maken
hebben gehad is het dragen van een mondkapje verplicht als u binnen in de hal bent. Gelukkig zijn er al veel
ouders die zich hier aan houden, hartelijk dank daarvoor. Vanaf nu gaan de leidsters ook een mondkapje
gebruiken bij het breng en haal moment dit i.v.m. de veiligheid van ons allemaal.
.
Thema kunst
Elke maand is er een nieuw thema die door alle groepen behandeld wordt. Vorige maand was dit het thema
muziek wat de kinderen erg aanspreekt, omdat ze toch wel erg graag zingen en dansen. Deze maand hebben
we thema kunst de kinderen kunnen zich creatief helemaal uitleven. We zullen zien wat voor kunstenaars onze
kinderen zijn. Ook zullen wij regelmatig foto’s van maken en op facebook plaatsen en/of meegeven naar huis.
Lijst BCO
Mocht er ooit een tweede uitbraak komen van corona bij de Droomengeltjes, wat wij natuurlijk niet hopen. Dan
hebben we een lijst nodig voor een bron en contact onderzoek van alle kinderen en ouders. We willen dan ook
graag het volgende vragen: Wilt u niet op de lijst van dit onderzoek dan kunt u een mail sturen naar onze
locatiemanager. Haar mail adres is locatiemanager@kdv-dedroomengeltjes.nl

Nieuws uit de groepen
Innie Minnies
Bij de Innie Minnies hebben wij nieuwe kindjes op de groep gekregen en dat is natuurlijk altijd gezellig.
Zodra de baby’s leren kruipen en meer ontdekken, merk je heel snel dat ze elkaar opzoeken en op hun eigen
manier met elkaar communiceren. Het is heel leuk om de ontwikkelingen van de baby’s te zien.
Bertjes
De kinderen van de Bertjes zijn vaak onder verdeeld geweest bij andere groepen i.v.m. met zieke collega’s.
Ze hebben wel leuk mee kunnen doen met de activiteiten van deze groepen. Gelukkig zien de kinderen alle
leidsters vaak op de gang en buiten, dus was dit geen probleem en vonden ze het toch ook wel leuk om een
kijkje te nemen bij de andere groep en samen te spelen met de andere kinderen.

Elmo
De Elmo groep is wat rustiger geworden. Er zijn een paar kindjes weggegaan en/of overgegaan naar de pino
groep. Doordat de groep nog maar klein is hebben we wel meer tijd om zoveel mogelijk activiteiten te doen. Bij
elk thema wordt er een thema muur/raam gemaakt waarin duidelijk wordt waar we het die maand over gaan
hebben. We hebben de afgelopen maand het thema muziek behandeld dat is een thema wat ze heel erg
aanspreekt we hebben veel liedjes gezongen, gedanst en knutselwerkjes gemaakt. We hebben de groep ook
veranderd, wat gezelliger en uitdagender gemaakt voor de kindjes. Wij merken dat ze het zelf erg leuk vinden
en enthousiast gaan spelen. Er zijn ook nog kindjes jarig geweest dus hebben we feestjes kunnen vieren. Dit is
altijd een spannend moment, want dan krijg je alle aandacht, iedereen kijkt naar je. Nu zijn we net begonnen
met het thema kunst, hierbij kunnen we zien hoe creatief ze allemaal zijn. Aan het eind van dit thema zijn alle
Elmo kindjes echte kunstenaars.
Pino
In de afgelopen maanden zijn er een aantal kindjes van de Elmo groep overgegaan naar de Pino groep.
Onze groep is iets aangepast qua decor. Er zijn verschillende speelhoeken gecreëerd voor de kinderen.
De groep wordt elke maand versierd met verschillende knutselwerkjes van onze kinderen, dit afhankelijk van
de thema’s van de maand. Het thema van de maand april is kunst. Wij zijn erg benieuwd naar alle creaties van
onze kleine kunstenaars.
Ernie
Bij de Ernie groep is een nieuw meisje gekomen, wat gezellig. Elke Ernie is blij om een nieuwe vriendin te leren
kennen. Een paar kinderen van de Pino groep zijn in de afgelopen periode over gegaan naar de Ernie groep.
Ons lokaal hebben wij een beetje anders ingericht. De kinderen hebben een extra
ruimte gekregen om elke ochtend kring gesprekken te houden. Wij kwamen tot dit
idee om de Ernie kinderen voor te bereiden op de basisschool. In de kring mogen ze
alles vertellen wat ze leuk vinden. Het is de tijd om lekker te ontspannen en te kletsen
met de klasgenoten. De kinderen beginnen de dag dan enthousiast en komen dan
beter in hun dagritme.

Daarnaast bevindt zich ook een leeshoek, daardoor hebben peuters meer
mogelijkheden om Nederlandse taal beter te leren kennen en wat ook
belangrijk is sociale interactie te beheren.

De lente is weer begonnen, helaas kunnen we dit buiten nog niet zo merken maar
binnen in onze groep is de lente zeker wel zichtbaar. De Ernie kinderen houden van
knutselen wat goed is voor hun motoriek. De afgelopen maand waren wij met een nieuw
thema muziek bezig. We hebben toen veel met muziekinstrumenten gespeeld en zelf
ook instrumenten gemaakt. De kinderen hebben het enorm naar hun zin gehad, ze
hebben gedanst en zelf instrumenten bespeeld wat zijn de Ernie kinderen muzikaal.

Ook zijn wij Pasen niet vergeten. De week voor Pasen mochten de kinderen de feestsfeer ervaren door eieren
te knutselen/versieren en een zelfgemaakt paasmandje te zetten en als verrassing zaten er chocolade eitjes in.

We zijn net begonnen met het nieuwe thema kunst. Kinderen mogen zichzelf als een kunstenaar voelen. Op de
groep hebben wij een klein museumpje gemaakt, waar de kinderen hun schilderijen kunnen bewonderen. Elke
dag proberen wij naar buiten te gaan, wanneer de weersomstandigheden slecht zijn doen wij de spelletjes
binnen om zo toch in beweging te blijven.

Sluitingsdagen 2021
27 april
13 mei
24 mei
28 juni
24 december

Koningsdag
Hemelvaartsdag
2e pinksterdag
2e studiedag
Vanaf 12 u gesloten

