Nieuwsbrief mei 2017
Volg ons op Facebook voor de laatste nieuwtjes, leuke foto’s en filmpjes!

Ontbijten bij Lien!
Wij snappen dat als kinderen heel vroeg bij Lien! moeten zijn (voor half 8) het soms lastig is om nog
thuis te ontbijten. Hierom kunnen de kinderen die voor half 8 gebracht worden bij ons een boterham
eten. Van kinderen die na half 8 gebracht wordt verwacht dat ze thuis een boterham hebben
gegeten.
Dagdelen
Bij Lien! werken we met dagdelen van 7:00-12:30 en van 12:30-18:00. Binnen deze dagdelen kunnen
jullie je zoon/dochter bij ons brengen. Het is wel de bedoeling dat als er een ochtenddagdeel wordt
afgenomen het kind voor 12:30 wordt opgehaald en dat als een jullie een middagdagdeel afnemen
het kind na 13:00 gebracht wordt. We moeten ons echt aan deze tijden houden omdat we anders
over het maximaal aantal kinderen per dagdeel komen. Dit is door de overheid bepaald.
Reservekleding
Kinderen hebben wel eens ongelukjes en hierom is het fijn dat zij reservekleding bij zich hebben.
Zeker op het KDV maar ook als jullie zoon/dochter op de BSO zit. We hebben bij Lien! wel wat aan
reservekleding maar niet in alle maten. Het kan dan voorkomen dat kinderen kleding aan moeten die
niet helemaal passen en dat vinden ze vaak niet prettig.
Bakjes en postvakjes met de spulletjes van de KDV en BSO kinderen
Bij het KDV heeft ieder kind een bakje waar reservekleding, een slaapzak en andere dingen van het
kind die we die dag nodig hebben in zit. Ook stoppen de leidsters hier dingen in die mee naar huis
moeten. Bijvoorbeeld knutselwerkjes, vieze kleding of traktaties. Kijk dus regelmatig in het bakje of
er niets in zit wat mee kan naar huis.
Bij de BSO heeft ieder kind een eigen postvakje. Hier leggen we de knutselwerkjes in die aan het eind
van een thema mee naar huis kunnen. Kinderen zijn vaak erg trots op wat ze gemaakt hebben en
willen het graag aan papa en mama laten zien.
Stagiaires
Op verschillende dagen zijn er stagiaires bij het KDV.
Debbie:
Zij doet de opleiding Facilitaire Dienstverlening (1e jaars). Zij blijft tot de
zomervakantie.
Sanne:
Zij doet de opleiding Pedagogisch Medewerker (1e jaars). Zij blijft tot de
zomervakantie.
Linda:
Zij doet de opleiding Social Work. Zij komt 4 weken op de maandag meekijken, zowel
op het KDV als op de BSO.
In juni komen er ook nog snuffelstages aan van 1 dag.

Nieuwe kinderen
Femke (3) en Zhara (2) komen op het KDV en Noa (5) hun grote zus komt op de BSO spelen. Op het
KDV is James (bijna 2) gestart. Hij woonde eerst in Frankrijk. James kan al best veel woordjes
Nederlands. Tess (1,5) is ook bij het KDV komen spelen. Ze heeft het erg naar haar zin en speelt graag
met haar grote neef Dex. Jesselyne (0), de dochter van Amber, en het zusje van Bor, Ize (0), spelen
sinds kort ook bij Lien!. En binnenkort starten Jane (0) en Noah (1,5) ook bij ons in de opvang. We
wensen ze veel speelplezier bij Lien!
Vrijwilligers
Op de groepen werken een aantal vrijwilligers om ons te ondersteunen in de werkzaamheden. Wij
zijn erg blij met onze vrijwilligers omdat ze ons ondersteunen bij activiteiten, helpen met opruimen,
maaltijden klaarmaken, helpen tijdens een maaltijd, spelen met de kinderen, boekjes voorlezen,
kinderen ophalen van school, enz. Vrijwilligers dragen geen verantwoordelijkheid deze ligt te allen
tijde bij de pedagogisch medewerkers. Zij hebben hierom ook andere taken als de pedagogisch
medewerker en worden altijd boventallig ingezet. Vrijwilligers moeten altijd een verklaring omtrent
goed gedrag afgeven voordat ze bij ons kunnen komen werken.
Bij de BSO helpt Liselotte. Zij werkt vanuit een regeling om mensen met een verstandelijke beperking
een werk kans te geven. Jullie zullen haar ook af en toe op het KDV zien. In een vorige nieuwsbrief
hebben we haar voorgesteld.
Bij deze stellen Arlette en Rowena zich voor. Zij werken al een tijdje bij Lien!. Rowena heeft ook haar
niveau 4 diploma en kan hierom eventueel ook ingezet worden als pedagogisch medewerker.
Arlette (28-10-1995), leidster bij Lien! (vrijwilliger)

Samen met mijn vriend woon ik in Heinkenszand. Binnenkort gaan we verhuizen naar een
appartement in Goes.
Afgelopen jaar ben ik bezig geweest met het uitzoeken van wat ik wil doen met mijn carrière.
Werken met kinderen leek mij erg leuk, dus ben ik op zoek gegaan naar beroepen die hierbij passen.
Bij Lien! mocht ik langskomen om kennis te maken met het werken bij een kinderopvang. Hier mocht
ik een dag meelopen en dit is mij zo bevallen dat ik dit nu als vrijwilliger doe. Ook werk ik af en toe op
de BSO en bij de overblijf. Het leuke hiervan is dat ik met verschillende leeftijdscategorieën
mag werken. Naast Lien! geef ik ook huiswerkbegeleiding aan kinderen van middelbare scholen.
In mijn vrije tijd ga ik graag de stad in of geniet ik van een filmpje. Ook vind ik het leuk om te
knutselen.

Rowena (26-07-93), leidster bij Lien! (vrijwilliger)

Ik woon in Oost-Souburg nog bij mijn ouders, maar ik ben op zoek naar een leuk huisje voor mezelf.
In 2012 heb ik mijn diploma Onderwijsassistent behaald. Omdat hier niet veel werk in is te vinden
heb ik mijn horizon verbreed tot de kinderopvang/BSO. Het werk op Lien! vind ik erg leuk om te doen
want er is veel variatie in leeftijden. Naast Lien! werk ik ook bij de Jumbo als kassière en heb ik al
vier jaar twee lieve oppaskindjes waar ik met plezier voor zorg en mee speel.
In mijn vrije tijd ga ik graag paardrijden, lekker op het terras zitten met vriendinnen en speel ik graag
met mijn vijf nichtjes en neefje.
Diploma: Onderwijsassistent (MBO niveau 4)
Beweegles voor peuters

Peuters beleven met de poppen Ye en Bo samen met hun ouders veel avonturen door middel van
bewegen, dansen, zingen en spelen. Onder begeleiding van professional Gerdien Jansen van
‘Bewegen met peuters’ (www.yebo-yoga.nl). Kosten: € 7,50. Opgeven kan via 0118-853424 of via
eveline@kinderdagverblijf-lien.nl ook kinderen die niet ingeschreven staan bij Lien! kunnen zich
opgeven.
De volgende beweeglessen zijn op:
15 juni
thema Vaderdag
11 juli
thema zomer
Geven jullie je op?
Meivakantie
In de meivakantie hebben we weer leuke activiteiten gedaan . Zo hebben de kinderen op de BSO zelf
alles klaar gemaakt voor een High Tea om het daarna heerlijk op te smullen. We zijn ook naar Hof
Poppendamme geweest en hebben daar heerlijk geklauterd en gespeeld. We hebben
worstenbroodjes, pizzaatjes en tosti’s gemaakt en lekker gesmuld. We zijn naar verschillende
speeltuinen geweest. Kortom een meivakantie vol leuke activiteiten. Zie onze Facebookpagina voor
foto’s en indrukken.

BSO thema
Het BSO thema was ‘Sport’. Het was een leuk en leerzaam thema. We hebben medailles geknutseld,
gepraat over verschillende sporten en hobby’s. We zijn bij het paard van Chantal gaan kijken en
mochten hier ook een stukje op rijden. Chantal vertelde hoe het is om een paard te hebben en hier
voor te zorgen. Chantal bedankt voor je gastvrijheid. Zie onze Facebookpagina voor meer foto’s.

KDV Puk
We werken nu aan het thema ‘Eet smakelijk’. Tijdens dit thema staat eten centraal. De kinderen
hebben deze week al geproefd van verschillende soorten eten. We hebben daarna besproken of de
kinderen iets lekker of vies vinden en hoe ze daarbij kijken. Er komen nog meer leuke activiteiten
aan zoals het versieren van een appel, maar ook het zelf maken van een paar gerechten en dit
gezellig samen opeten.
De woorden waar we tijdens het thema aandacht aan geven:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

de appel
de banaan
het fruit
groen
het hapje
de pitjes
raden
de schil
de sinaasappel
zwart

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bah!
een beetje
bijten
de boterham
het brood
lekker
(iets) laten zien
mmm!
proeven
ruiken

Het fruitliedje (zingen we altijd voor het fruit eten)
Appel, peertje en banaan
Fruit dat moet je eten!
Stop het nu maar in je mond
Fruit dat is gezond!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bakken
de boter
dun
kneden
het koekje
de kom
mengen
de schort
de suiker
het zout

Wisten jullie dat…
- Felicie en Baptiste er een broertje of zusje bij krijgen.
- Hidde verliefd is op Debbie en haar rode haar echt heel mooi vindt. En dat hij een keer op de
BSO heeft gespeeld en hier Holy-poly (monopoly) heeft gespeeld.
- Yasmine vertelde als zij en Rami lief zijn ze dan nog een zusje krijgen van papa en mama.
- Aydely onze extra juf is en bij alle kinderen hun schoenen en jas uit wil doen.
- Abel en Milan (R) de dikste maatjes zijn
- Lauren en Norah al zelf hun jas en schoenen aan kunnen trekken.
- Als Milan (B) een bus voorbij ziet rijden hij heel hard “BUS” roept.
- Wij op de BSO een nieuw vriendje, Finny de goudvis hebben. De kinderen vinden dit super
leuk. We zorgen samen voor hem, maken zijn aquarium schoon en geven hem eten.

-

Lewis de beweegles altijd een beetje spannend vindt maar aflopen les erg enthousiast mee
deed.
Xavi de beweegles heel erg leuk vindt en gezellig samen met zijn mama komt op de dagen
dat hij niet op de groep is en ook soms zijn vriendje meeneemt.

Recensies
Wij zijn op zoek naar ouders die een recensie willen schrijven voor de website van Lien! om zo
eventuele nieuwe ouders te laten zien hoe jullie de opvang bij Lien! ervaren. Je kunt deze mailen
naar eveline@kinderopvang-lien.nl .
Wisten jullie dat je ook op facebook een leuke positieve recensie aan ons kan geven?

