Nieuwsbrief Januari 2013

Algemeen
Alle leidsters wensen jullie

een gelukkig en gezond 2013
Omdat verschillende kinderen al zijn uitgegleden op hun sokken!!
Willen we vragen of jullie sloffen/antislip sokken
bij de kinderen aan willen doen!

We kunnen kinderen evt ook op hun blote voeten laten lopen
in het KDV hebben we vloerverwarming in de BSO niet.

Sluitdagen KDV en BSO Lien! 2013
Nieuwjaarsdag
Pasen
Koninginne dag
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Kerst
Oudjaarsdag

1-jan
31 maart en 1 april
30-apr
9-mei
19 en 20 mei
24 dec sluiten om 18:30 en 25 en 26 dec gesloten
we sluiten om 18:30

Contact gegevens Lien!
KDV

0118 853424

0631384372

Voor vragen, ziek/afmelden

BSO

0118 851812

0631538021

Voor vragen, ziek/afmelden

Voor Ziek/afmelden BSO kind voor of onder schooltijd kunnen jullie het KDV bellen
hier is op werktijden tussen 7:00 en 18:00 altijd iemand aanwezig
Graag alleen KDV bellen voor BSO zaken als dit echt nodig is bv ziekte/afmelding voor
desbetreffende dag anders graag om misverstanden
te voorkomen op BSO openingstijden naar de BSO bellen.
uiteraart kan dit ook via mail eveline@kinderdagverblijf-lien.nl
Voor dringende zaken of afmelden voor weekeindopvang voor desbetreffende dag
kunnen jullie bellen naar Eveline 0647647923
afmelden andere dagen of dingen graag via mail.
in de hal liggen ook visitekaartjes met de contactgegevens.

Graag wil ik ouders nogmaals vragen of ze de roosters of ruildagen
via MAIL willen doorgeven.

eveline@kinderdagverblijf-lien.nl
Zo voorkomen we fouten en weten jullie spoedig of het wel of niet kan
Roosters en ruildagen kunnen ook worden doorgegeven op de daar voor bestemde
formulieren, deze hangen in de hal op de memoborden, onze voorkeur is via mail.
Wisten jullie dat we op facebook allemaal leuke weetjes en foto's zetten!!

KDV
In Februari starten we bij het kinderdagverblijf met Uk & Puk
Spelen is ontdekken. En spelen is groeien. Daarom staat spelen centraal.
Alle activiteiten zijn geschikt voor kinderen van 0 tot 4 jaar.
Natuurlijk draait het bij Uk & Puk niet om lesjes geven en lesjes leren.
Uk & Puk leert babytjes, dreumesen en peuters nieuwe vaardigheden.
Door actief bezig te zijn en lekker te spelen!
Uk & Puk is een totaalprogramma.
De activiteiten stimuleren de spraak- en taalvaardigheid,
sociaal-emotionele vaardigheden en motorische en zintuiglijke vaardigheden.
Ook geeft Uk & Puk de eerste rekenprikkels.
Uk & Puk is gemaakt door Uitgeverij Zwijsen en de CED-Groep. B
Bij de ontwikkeling waren onder andere het Pedagogisch kader
kindercentra 0 - 4 jaar en de Taallijn in de kinderopvang onze uitgangspunten.
http://www.pukenko.nl

Liedjes die we graag zingen.
Appel, peertje en banaan
Fruit dat moet je eten
Stop het nu maar in je mond
Fruit dat is gezond
Klein rood autootje
Waar breng je ons naar toe
Naar oma en naar opa en
Naar de koetjes boe
En de handjes gaan van
Klap klap klap
En de voetjes gaan van
Stap stap stap
Klein rood autootje
Waar breng je ons naar toe

Baby nieuws:

Klein oranje autootje
Waar breng je ons naar toe
Naar oma en naar opa en
Naar de koetjes boe
En de handjes gaan van
Klap klap klap
En de voetjes gaan van
Stap stap stap
Klein oranje autootje
Waar breng je ons naar toe

Samuel heeft een zusje gekregen ze heet Emily
Roan krijgt binnenkort een broertje

We hebben met kleuren geoefend.

Fruit gehaald op de markt

BSO
Thema Januari "Prinsen en Prinsessen
Thema Februari "Wie ben ik? Wie ben jij? "Familie"

Sinterklaas is bij de BSO langs geweest, heel erg leuk dat bijna alle kinderen van de BSO aanwezig
waren. Het was een groot feest. We hebben gezongen, pepernoten gegeken en Cadeautjes gekregen.
Het klusteam
Naar de kerstmarkt bij intratuin

We hebben het erg naar ons zin in de nieuwe BSO
We kunnen heel fijn binnen en buiten spelen op het schoolplein van
OBS de Branding

Kerststukjes maken

Wesley: Leuk en ik vind het grooter dan de oude BSO
Ik vindt de tafelvoetbal het leukst en de lego vindt ik ook leuk
en ik vindt de spelletjes heel leuk en in vindt de knex heel leuk
Jouke: leuk ik vind het leuk om buiten te spelen en met de duplo
en knex en kleuren vind ik ook leuk om te doen.
Fay: mooi en groot in vind het leuk om te dansen
en om met de treintafel te spelen
Megan: mooi ik vind de winkel mooi.
Ik vind knutselen leuk en ook met de lego te spelen.

