Nieuwsbrief Januari 2012
Alle leidsters van Lien! wensen jullie een gelukkig 2012
16 januari doen we mee aan het voorleesontbijt, alle kindjes mogen dan in hun pyjama komen.

Wij zoeken nog steeds ouders voor de ouderraad! Informatie bij Eveline.
Vanaf 1 januari hebben we een nieuwe vaste leidster voor KDV Lien!
Sommige van jullie hebben haar misschien al gezien.
Marlien zal ongeveer 2,5 dag bij Lien! werken.
Marlien heeft 10 jaar ervaring in het werken op kinderdagverblijven.
Leuke weetjes:
Faya A schuift op haar billen en met een hele grote lach in Lien! rond. Ze kletst al veel woordjes.
Julius A kan heel erg lief lachen!
Rik vind het erg leuk om te spelen met de auto’s en balspelletjes doen in de tuin
Ashley eet al een boterhammetje mee, en vindt het leuk om in de schommelwipper te zitten.
Arinna is dikke vriendinnen met Sjai en vind het erg leuk om te kleuren!
Dashley is een slimme meid! Ze vindt het erg leuk om gezelschapsspelletjes te doen.
Nailah is een lekkere kroelkont, en speelt graag met de poppen.
Jahninho speelt graag met met Koen en met de opblaasdieren en de auto’s.
Julius D speelt graag met zijn zusjes en kan al erg goed moeilijke puzzels maken.
Noa kan heel goed schrijven, mooi tekenen en toneelstukjes opvoeren.
Jowy is een ondeugend draakje wat heerlijk kan lachen en spelen en hij is lief voor zijn zusje.
Elize en Ashley zijn vriendinnetjes, ze lachen altijd heel lief naar elkaar.
Lieke is het kleinste babytje. Ze is zeer tevreden en kan al heel goed lachen.
Sjai kletst soms liever met de kindjes in de slaapkamer dan slapen.
Djaez kan sinds kort los lopen! Ze verkent nu alles op Lien! Ze leest graag boekjes!
Anouk kan al heel goed lopen en zelfs rennen.
Jasper speelt graag samen met zijn vriend Koen, het liefste met de ballenbaan.
Zerelda leest graag boekjes en vindt het leuk om boodschapjes te doen.
Finn kijkt graag rond wat er allemaal om hem heen gebeurd, en zit graag op schoot.
Siem is het zoontje van Marlien en hij kan heel goed lachen.
Faya L komt spelen samen met haar tweeling broertjes, ze kan heel goed meezingen met K3.
Fender en Farai zijn de broertjes van Faya L. Ze beginnen al aardig te wennen.
Sara kan al goed lopen! Ze gaat nu echt op ontdekkingstocht op Lien!
Mickey vindt het leuk als we koekjes bakken op de bso, hij houdt er dan van om de juf te helpen.
Hannah heeft altijd van die grappige uitspraken en wilt altijd van iedereen alles weten.
Koen speelt graag met de oudere jongens. Hij speelt ook graag met Jahninhio en Rik met de auto’s.
Mats noemt iedereen papa, ook oma of mama :) Hij kan heel ondeugend lachen.
Imani speelt graag met de poppen.
Marouan speelt graag met de treinbaan en kan al goed uit een beker drinken!
Tristan speelt altijd graag met lucas en danst graag op k3!

Lucas speelt graag met tristan en ze vinden het leuk om in het duw autootje te spelen.
Chenaira is een lieve, tevreden meid, kijkt graag rond en wil ook graag lekker kroelen.
Arvid wil graag met zijn poes (knuffel) spelen op Lien! Bijvoorbeeld samen van de glijbaan af gaan!
Samuel speelt vaak in het keukentje en verkent graag de boel op lien!
Danitshia tekent graag op het magnetisch tekenbordje, en vindt het ook erg leuk als Jaimy er is.
Jaimy kan goed schaatsen, en ze heeft hele mooie schaatsen. Ze kan zelfs beter schaatsen dan de juf.
Dante kan heel hard lachen, en danst ook graag op k3!
Celyna vindt het heel leuk dat haar broertje Levi nu ook bij ons speelt, en ze kleurt ook graag.
Levi is een tevreden ventje. Nu ligt hij in het ziekenhuis, maar we hopen dat hij snel weer beter wordt.

Nog een paar huishoudelijke mededelingen:
We willen medicatie als dit nodig is verstrekken. Hiervoor moet wel een toestemmingsformulier worden ingevuld door ouders, zodat het duidelijk is hoe het medicijn
moet worden toegedient en wie er verantwoordelijk is. Dit geldt ook voor paracetamol.
We hebben een medicijnkastje in het lokaal waar alle medicatie veilig wordt bewaard.
Willen jullie er voor zorgen medicijnen nooit in de lades of tassen van kinderen zitten.
Op het memobord in de gang kunnen jullie verschillende belangrijke
mededelingen vinden
stagiaires stellen zich er voor en het menu van die week hangt hier op.
Voor ieder kindje hangt er een luizencape in de gang.
Gelukkig hebben we tot heden geen hoofdluis op Lien!
Als het mogelijk willen jullie de kinderwagens dan inklappen en onder de trap zetten.
Zo kunnen we meer kinderwagens kwijt en kunnen we beter bij de jassen en schoenen.
We willen jullie vragen om alle onderdelen van flesjes, poederbakjes, fopspenen enz,
te voorzien van naam. Dan kunnen wij er voor zorgen dat ze met de juiste
kinderen mee naar huis gaan.
Van de papa van Ashley hebben we stevige blauwe slofjes gekregen. Bedankt!!
Omdat hier niet zo snel gaatjes in komen kunnen de kinderen
op een schone vloer spelen.
Bedankt voor jullie medewerking

