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

Thema’s
Begin maart is ons nieuwe thema ‘Sport’ van start gegaan. We hebben al mooie medailles geknutseld
en een voetbalveld gemaakt met poppetjes van kaas, worst en komkommer.
Heeft uw zoon/dochter nog een oude voetbal of tennisracket voor op de thematafel dan horen we
dat graag!
Opa’s en oma’s
De kinderen van het kinderdagverblijf gaan iedere maand met veel plezier spelen bij de opa’s en
oma’s. Voor deze activiteit gaan we met een groepje kinderen naar het Scheldehof en hier gaan we
spelletjes doen of knutselen. De kinderen vinden het fantastisch maar de opa’s en oma’s vinden het
ook geweldig om met de kleintjes te spelen! Op 7 maart zijn we weer geweest en hebben we
gekleurd.

Nieuwe kinderen
We hebben een aantal nieuwe kinderen op de BSO. Lieke, Rineyda, Jasper en Yasmine. Lieke en
Jasper kennen we al van het KDV. Welkom allemaal! We hopen dat jullie een fijne tijd gaan beleven
op de BSO.
Postmaatje
Omdat veel ouderen eenzaam zijn starten we deze maand met het project ‘postmaatje’. Met de kerst
hebben we al naar veel ouderen kerstkaartjes gestuurd via dit project. Vanaf nu gaan we dit
uitbreiden: het KDV en de BSO krijgen een afdeling van een verzorgingstehuis toegewezen waarmee
we post gaan uitwisselen. De bedoeling is dat we 1x maand post versturen naar deze afdeling. Dit
kan bijvoorbeeld een mooi knutselwerk, een kaart, een brief of een aantal foto’s zijn. Hierdoor
krijgen de ouderen een fijn gevoel.

Beweegles

Gerdien Jansen van ‘Yebo-Yoga’ en ‘Bewegen met peuters’ geeft de komende tijd weer een aantal
beweeglessen voor de kinderen van 2-4 jaar. Elke les heeft een ander thema die aansluit bij de
belevingswereld van het jonge kind. Ieder kind kan op zijn of haar niveau mee doen. Alles kan en
alles mag!
De ouders en pedagogisch medewerker doen actief mee en worden betrokken bij de spelletjes. De
interactie tussen kinderen wordt gestimuleerd. Bovendien wordt de fantasie geprikkeld door de
diverse attributen en de algehele sfeer. In de lessen worden verschillende muziekstijlen gebruikt:
klassiek, jazz, maar ook ouderwetse kinderliedjes en moderne peutermuziek. De les wordt rustig
afgesloten in de kring. Een les ‘Bewegen met peuters’ is vooral een beleving waar nog veel over
nagepraat gaat worden door de peuter. Het is eigenlijk een feestje!
Opgeven kan via 0118-853424 of eveline@kinderdagverblijf-lien.nl
Je hoeft niet ingeschreven te staan bij Lien! om mee te kunnen doen. Kinderen die op de dag van de
activiteit bij Lien! spelen doen altijd gezellig mee.
Kosten zijn € 7,50 per keer. Dit dien je tijdens de les te voldoen. Bekijk onze Facebook of website
voor een impressie van de lessen.
De thema´s van de komende lessen zijn:
13 april
Pasen
09 mei
Moederdag
15 juni
Vaderdag
11 juli
Zomer
KIJK registratie
Op het KDV zijn de KIJK registraties weer in volle gang. Met de KIJK registratie houden we de
ontwikkeling van de kinderen van 0-4 jaar bij. We observeren verschillende ontwikkelingsgebieden
en brengen deze in kaart. Als kinderen naar school gaan krijgen ouders een verslag van de periode
dat de kinderen bij Lien! hebben gezeten en kan school precies zien op welk ontwikkelingsniveau dat
kind zich bevindt. Jaarlijks willen we in een gesprek met ouders deze observaties bespreken. De
gesprekken zijn ingedeeld voor het gehele jaar dus het kan zijn dat sommige ouders pas over een half
jaar aan de beurt zijn voor een gesprek. Ieder kind heeft zijn eigen mentor. Deze mentor zal tegen de
tijd dat het gesprek met ouders plaats zal vinden contact opnemen met de betreffende ouders om
een afspraak te maken. De leidsters die de observaties uitvoeren zijn allemaal gecertificeerd om de
KIJK registratie uit te voeren.
Bouwbesluit
Per april 2017 gelden er nieuwe eisen met betrekking tot ventilatie in de kinderopvang. Daarom is er
deze maand bij het KDV een ventilatiesysteem geïnstalleerd. Deze zal de ‘vieze’ geurtjes sneller
wegnemen en daarnaast zorgen voor een verbeterde luchtkwaliteit. Bij de BSO is dit
ventilatiesysteem al in gebruik sinds de start van de BSO.
Sluitdagen
Op 16 en 17 (Pasen) en 27 april (Koningsdag) zijn wij gesloten

Meivakantie
In de meivakantie staat er weer een leuke activiteit gepland. Dit keer hebben we voor een High Tea
gekozen. Alle kinderen vanaf 4 jaar zijn van harte welkom. Meer informatie volgt zo snel mogelijk via
onze Facebookpagina.
In de tweede week van de meivakantie willen we met de kinderen van de BSO naar het paard van
Chantal gaan kijken. Chantal heeft namelijk een eigen paard en rijdt daar veel op. Het leek ons leuk
om eens een bezoekje te brengen aan de stal. Ook omdat dit te maken heeft met ons thema ‘Sport’.
Meer informatie volgt nog.
Overblijf
Voor de kinderen van De Branding bieden wij overblijf aan. Voor € 1,50 per keer of voor € 12,- per 10
keer kunt uw kind overblijven in een rustige omgeving. Mocht u meer informatie willen neem dan
contact op via overblijf@kinderdagverblijf-lien.nl.
Voor de ouders die al gebruik maken van de overblijf willen we vragen wanneer uw kind, op een
vaste dag komt, niet komt deze af te melden. Dit kan via Nathalie, via overblijf@kinderdagverblijflien.nl of via 0118-853424. Het is voor ons prettig om te weten wie er bij de overblijf komt.
Leuke weetjes van de kinderen van het KDV
- Bor heeft een zusje, Ize, gekregen.
- Niki kan lopen.
- Fleur kent alle kleuren.
- Tess, het nichtje van Dex, komt bij ons spelen.
- Baptiste kan bijna lopen.
- Xavi krijgt een zusje.
Leuke weetjes van de kinderen van de BSO
- Als Lieke Franken op vrijdag van school wordt opgehaald vraagt ze vaak wat de warme maaltijd is
die ze die middag op de BSO krijgt. En of er nou gezegd wordt dat het spruitjesstamppot, viscurry
met bloemkool en rijst of pasta met groente en kip is altijd is haar reactie even enthousiast: “Oh dat
vind ik lekker; dat is echt mijn lievelings.” Af en toe zegt ze er nog wel iets achteraan: “Als mama
thuis komt eet ik dan ook nog poffertjes met frietjes erbij.”
- En nog een leuk weetje over Lieke: Als zij klaar is met zwemlessen gaat zij op voetbal bij Ajax, want
ze heeft toch al goede voetbalschoenen.
- Pokémon is helemaal ‘hot’ op de BSO. Vooral Lucas, Tristan, Milano en Kjelt spelen heel graag met
de Pokémonkaarten.

