Nieuwsbrief September 2018
Volg ons op Facebook voor de laatste nieuwtjes, leuke foto’s en filmpjes

Beste ouders/verzorgers,

Zomervakantie
De zomervakantie is weer afgelopen. We hebben super leuke activiteiten gedaan met de BSO en hele
leuke weken gehad. Speeltuin lammerenburg hebben wij een aantal keer bezocht en picknicken op
het van Nispenplein was heel gezellig. Ook hebben we lekkere dingen gebakken en gemaakt. En de
Lien! speurtocht was ook een groot succes. Met de warme dagen is verkoeling zoeken toch wel het
leukste met water. Op het plein heerlijk water spelletjes doen of met zijn alle naar de Meerpaal. In de
laatste week van de vakantie hadden we ook nog de Rescue op de planning staan wat was dit een
groot succes! Super veel konden wij daar zien en doen.

Op het Kinderdagverblijf hebben wij ook leuke dingen gedaan. Soms iets lekkers gegeten tussen de
middag. Mee met de grote kinderen op stap. Maar vooral heel veel water lol gehad! Met het warme
weer was er een dolfijn die waterspuit zodat de kinderen daar lekker door heen kunnen lopen. Het
grote springkussen buiten was toch ook wel heel leuk. Bij de paardjes kijken op het Bellamy en Heel
veel mooi dingen ontdekken bij de Rescue.

Thema’s en activiteiten na de vakantie
Ook na de vakantie zullen wij volop activiteiten blijven doen. Wij gaan verder met de thema’s die op
de planning staan en zullen daar de activiteiten op aanpassen. De herfst komt er weer aan en zullen
zeker hele leuke dingen gaan doen met het thema herfst. Insecten zoeken en lekker naar het bos.
Ook als het thema van de Kinderboekenweek bekend is dan gaan wij daar mee aan de slag.

Bonte middag
Op vrijdag 7 september organiseert de oudercommissie een Feestelijke Bonte Middag! Voor ouders en
kindjes dé ideale gelegenheid om bij te praten, te spelen en feest te vieren.
Onder het genot van een hapje en drankje (voor groot en klein) kunt u kijken naar de kinderen en hun
ingestudeerde ‘’voorstelling’’. Daarnaast zijn er allerlei leuke activiteiten voor de kinderen en is er
voor de papa’s en mama’s ook genoeg te zien en te beleven.
Locatie: KDV Lien (bij slecht weer wijken we uit naar de BSO)
Tijd: 17.00u-18.00u, inloop mogelijk vanaf 16.30u.
Opgeven bij de leidsters op KDV of BSO!! Tot kijk op 7 september!
Angela (mama van Felicie, Baptiste en Leopold), Nicky (mama van Hidde en Flore), Gijs (papa van Ize
en Bor) Bertha (mama van Felix en Merijn)

Studiedagen
Nu de scholen zijn begonnen zijn er waarschijnlijk ook weer studiedagen bekend. Graag worden wij
op de hoogte gehouden welke studie dagen er zijn bij jullie op school ook al hebben jullie op die dag
geen opvang nodig we kunnen er dan wel ver van te voren met het personeelsrooster rekening
houden dat het evt nodig is ipv dat we last minuut wat moeten organiseren.
Zouden jullie als het bekend is ons de jaarplanning van studie/vrije dagen kunnen mailen? Dank je.

Kinderopvang toeslag
Vanaf nu is het ook mogelijk de kinderopvangtoeslag (KOT) bij ons te laten storten. Mochten jullie
hier interesse in hebben kunnen jullie dit aangeven op toeslagen.nl. Graag worden wij hier van op de
hoogte gebracht zodat we de verrekening op de factuur kunnen noteren.

Wist je dat?
Wisten jullie al dat Finn het broertje van Mara ook gezellig bij ons komt spelen. En het zusje van
Alexis ook Peyton. Mae en Josiah zijn ook bij ons op het kinderdagverblijf komen spelen. Angelina,
Flore, Lauren, Norah en Quinn vinden het geweldig al die baby’s waar ze mee kunnen spelen.
Op 3 juni is Kimberley bevallen van een Dochter Tess. En op 13 juni is Marijke bevallen van een
dochter Liv. Amber is ondertussen met verlof en wij wachten in spanning af wanneer zij bevalt.
Lewis is ondertussen al weer 4 jaar geworden en gaat naar de grote basisschool. Hij komt gezellig bij
ons spelen op de BSO. En we hebben ook nog 2 nieuwe jongens op de BSO liam en Luca en een
meisje Daniella.

Stagiaires
Het nieuwe schooljaar begint ook bij ons weer met wat nieuwe stagiaires. Maar ook een bekende
Shona blijft nog een jaartje gezellig bij ons stage lopen omdat ze haar niveau 4 diploma wil behalen.
Zij zal er zijn op maandag, Dinsdag en woensdag. Omdat ze haar diploma niveau 3 heeft mag zij ook
werken dus zal ze ook ingezet worden als invalkracht.
Liselotte zal ons als vrijwilligster bij ons blijven ondersteunen op KDV en BSO. Voor wie Liselotte nog
niet kent, Liselotte is een lieve, praktisch en behulpzame meid met een verstandelijke beperking en
ze ondersteunt ons in onze taken. Ze wordt net als stagiaires altijd boventallig ingezet op de groep en
mag geen verantwoordelijkheid dragen. We zijn heel blij met haar hulp.

Danika Hallo, mijn naam is Danika Wyatte. Ik ben 17 jaar. Ik doe de opleiding gespecialiseerd

pedagogisch medewerker niveau vier . Ik zit nu in mijn tweede jaar. Ik volg deze opleiding
op het scalda in Goes. Ik kom hier de rest van dit schooljaar stage lopen. Ik ben er op de
maandag, dinsdag en woensdag. Ik heb er heel veel zin in! Als u vragen heeft kunt u die altijd
stellen aan mij. Ik hoop u snel te ontmoeten!

