Nieuwsbrief
Het is alweer even geleden, maar het is weer tijd voor een nieuwsbrief! Belangrijke en leuke
informatie voor en over de komende tijd! Veel leesplezier..

Puk op het Kdv:
Het Kdv is weer begonnen met Puk! Het nieuwe thema wat de komende weken
centraal staat is ‘Welkom Puk!’
Centraal in Welkom Puk staan de kinderen uit de groep, de inrichting van het
kindercentrum en de activiteiten die dagelijks terugkeren. Samen met de
kinderen ontdekt Puk het kinderdagverblijf, de groepsruimte en de speelruimte
buiten. Er is aandacht voor de vaste momenten, zoals het aan tafel gaan,
opruimen en naar de wc gaan.
Wij gaan dus weer allerlei leuke opdrachten en activiteiten doen met Puk en de kinderen. In de
volgende nieuwsbrief zullen we wat vertellen over wat we allemaal hebben gedaan en wat leuke
foto’s laten zien. U kunt natuurlijk ook altijd op onze Facebook pagina kijken, want hier zetten we
dagelijks leuke foto’s op.
De woordenlijst met alle woorden waar we extra aandacht aan besteden de komende weken zal op
het themabord gehangen worden. Ook de gemaakte knutsel werkjes van de kinderen zullen we
ophangen op Lien zodat u kunt zien wat u zoon of dochter heeft gemaakt!
Thema op de Bso:
Op de Bso zijn ze gestart met het thema Natuur! Ze werken hier de maanden juni, juli en augustus
aan. Er is al met de kinderen besproken waar ze aan denken bij het woord natuur. Er zijn ook al wat
activiteiten gedaan, zoals appeltjes schilderen. De vier seizoenen spelen een rol tijdens het thema ,
dus hier zal ook aandacht aan besteed worden. De activiteiten die gedaan zullen worden zijn:
spinnen maken, aardbeienjam en ijsjes maken, uitstapjes naar bos/strand en kinderboerderij en nog
meer. Kortom wordt weer een gezellig en leerzaam thema
Zomer:
De zomer is begonnen en het is en wordt erg warm! We zullen op de Bso en op het
Kdv dan ook regelmatig met water spelen om wat af te koelen! Zouden jullie
reservekleding en/of zwemkleding mee willen geven. Bij het Kdv kunnen deze ook in
het bakje gelegd worden, zodat ze de hele zomer aanwezig zijn.
Op de zonnige dagen smeren we uw kind met zonnebrandcrème. Mocht u kind
allergisch zijn voor bepaalde merken wilt u dan uw eigen zonnebrandcrème meegeven dan smeren
we uw kind daar mee in..

Contact:
Contact gegevens:
KDV: 0118-853424
BSO: 0118-851812 of 06-31538021
Eveline 06-47647923
Email: eveline@kinderdagverblijf-lien.nl
Op woensdagavond doet Eveline van 19.00 tot 23.00 administratieve werkzaamheden op het kdv. Op
deze avond zal ze de meeste mails beantwoorden die ze die week heeft ontvangen en nog niet aan
toe is gekomen. Ook kan je haar dan telefonisch bereiken op het telefoonnummer van kdv Lien:
0118853424
Ziek/ Afmelden:
Voor ziekmelden/afmelden voor dezelfde dag graag naar het Kdv bellen.
Roosters of contract wijzigingen doorgeven kan alleen schriftelijk via de mail.
Warme maaltijd:
Ymke maakt voor het Kdv en de Bso heerlijke warme maaltijden. Wilt u dit ook voor u zoon of
dochter dan kunt u dit aanvragen…
Warme maaltijden aanvragen of wijzigen: warmemaaltijd@kinderdagverblijf-lien.nl
Breng en Haalmomenten:
Wij merken dat er steeds vaker ouders hun kindje voor 7.00 al naar het kinderdagverblijf brengen,
terwijl er pas opvang is aangevraagd vanaf 7.00. Wilt u echt pas u kindje vanaf 7.00 brengen met
uitzondering voor de mensen die verlengde opvang hebben aangevraagd. De leidster is vaak wel
eerder op het Kdv aanwezig, maar heeft tijd nodig om de dag goed voor te bereiden, zodat ze om
7.00 de aandacht kan geven aan ouders en kinderen die gebracht worden.
Wilt u hier ook aan het einde van de dag rekening mee houden. Als er opvang is aangevraagd tot
18.00 sluit het Kdv en Bso om 18.00. Dit betekend dat u uw zoon of dochter voor die tijd moet
hebben opgehaald. Bij sommige kinderen duurt het weg gaan wat langer, doordat ze bijv. iets willen
afmaken of wat willen laten zien. Dit kan uiteraard, maar als u weet dat uw zoon of dochter dit vaak
nog doet wilt u hier dan rekening mee houden en iets eerder komen. De leidsters houden er rekening
mee dat ze om 18.00 kunnen sluiten en op tijd thuis zijn bijv. voor het eten met hun gezin.
Het is uiteraard mogelijk om verlengde opvang af te nemen vanaf 6:30 of na 18.00. Als dit nodig is
horen we dit graag!
Op maandag, dinsdag en donderdag vertrekt de leidster van de BSO met de BSO kinderen die op het
Kdv worden opgehaald naar de Bso. Op woensdag en vrijdag vertrekt de Bso leidster al vanaf 17.00
naar het kdv. Na 17.00 kunt u uw kindje ophalen op het kdv, locatie badhuisstraat.

Liedjes Kdv:
Een aantal liedjes die de kinderen graag zingen op het Kdv. Handig dat u thuis weet wat we zingen,
zodat u thuis misschien lekker mee kunt zingen nu..
De krokodil,
die ligt in het water..
De krokodil,
ligt helemaal stil!
De krokodil,
komt steeds een stukje nader,
en HAP! AUW!
Dan bijt hij in je bil.

De grote banaan uit afrika die danste de hele dag
van je bi boe ba ba nanana.
En iedereen die het zag zei;
hé waar komt die banaan vandaan
hé waar gaat ie naar toe?
We dansen die banaan achterna van je bie boe banana noe…
Opruimen,
opruimen..
Wij ruimen alles op!
Opruimen,
opruimen,
wij ruimen alles opperdepop!

Veel van onze liedjes staan ook op de CD+boekje Bijt-ie in je bil
van Petra Koeleman en Ageeth de haan. Voor ongeveer €10,- te koop.

