Nieuwskrant nov/dec 2019

Nieuws van de dagopvang

Wij gaan beginnen met Boekenpret. Boekenpret is een leesbevorderingsprogramma vanuit de bibliotheek voor kinderen van 0 tot 6
jaar. Dit programma streeft ernaar de leescultuur die de kinderen
omgeeft te bevorderen waardoor uiteindelijk de taalontwikkeling
en het leesgedrag van deze kinderen gestimuleerd wordt. Wij gaan
starten met het boek ‘Wij gaan op berenjacht’. Vier kinderen gaan
met hun vader op berenjacht. Ze trotseren moedig de natuur, maar
dan staan ze opeens tegenover een echte beer!
Alle kinderen zullen dit boek voor
een week naar huis mee krijgen,
om thuis ook uit dit boek voorgelezen te kunnen worden. In de groep
zullen we ook met dit thema gaan
werken.
Wat hebben we leuke herfstactiviteiten gedaan op de groep. Ontdekken met verf. Voelt wel raar
hoor aan je vingers.

Nieuws
Opa en oma middagen
Op maandag 25, dinsdag 26, donderdag 28 en vrijdag 29 november organiseren we opa en om middagen. De opa(’s) en oma(’s) van uw kind(eren) kunnen dan een kijkje bij ons nemen onder het genot van een kopje koffie of
thee. Ze kunnen dan ervaren waar hun kleinkind(eren) met veel plezier naartoe gaan. U heeft hierover een brief ontvangen via de mail, echter stond de
dinsdag daar nog niet bij.
Aanmelden kan op de lijst aan de deur van de groep.
Sinterklaas
Op woensdag 4 december vieren we Sinterklaas met alle kinderen en ouders. Hierbij willen we alle kinderen en ouders uitnodigen om dit samen met
ons te vieren van 12.45 uur tot 14.15 uur. Komen jullie ook naar deze gezellige
middag? Op de deur hangt een lijst om aan te geven of u hierbij aanwezig
bent. Om 13.00 uur is de aankomst, dus zorg dat u op tijd bent!
Kerstdiner
Op woensdag 11 december organiseren we een kerstdiner voor alle kinderen
vanaf 18 maanden van 17.30 uur tot 18.30 uur. Aansluitend is er een gezellige
kersborrel voor alle ouders en kinderen. Om ervoor te zorgen dat er genoeg
lekkers is, willen wij jullie vragen om iets te eten te maken en die avond mee
te nemen. De uitnodigingsbrief ontvangt u nog via de mail.
1-jarig bestaan
Na al deze vieringen willen we ons 1-jarig bestaan uiteraard niet geruisloos
voorbij laten gaan. Op vrijdag 3 januari van 17.00 uur tot 18.00 uur willen wij
jullie uitnodigen om dit met ons te vieren en meteen het nieuwe jaar in te
luiden. Ook hiervan ontvangt u nog een uitnodiging.
Aangepaste openingstijden
Op dinsdag 24 december (kerstavond) en dinsdag 31 december
(oudejaarsdag) sluiten wij om 17.oo uur. Op de nationale feestdagen na zijn
wij het hele jaar geopend van 7.00 tot 18.00 uur.
Ruildagen
Toen wij in januari open gingen, hadden wij nog geen vakantie tegoedkaarten en kon een dag van 2 maanden voor de gemiste dag tot 2 maanden erna
geruild worden (als er plaats is op de groep) echter zijn wij later in het jaar
gestart met de vakantie tegoedkaarten, waarvan het hele jaar door dagen
ingezet kunnen worden. Ruilen van dagen blijft uiteraard wel mogelijk, maar
dan van 2 weken voor de gemiste dag tot 2 weken na de gemiste dag. (mits
er plaats is).
Nieuwe groep dagopvang
Omdat het op sommige dagen steeds drukker wordt bij de dagopvang en we
een ruimte beschikbaar hebben, zijn we druk bezig met het inrichten van de
middelste groep. We hopen deze groep het nieuwe jaar te openen op de
maandagen, dinsdagen en donderdagen. De aanvraag hiervoor is reeds
gedaan bij de GGD. Wij wachten nog op goedkeuring. Deze groep zal de
Zeehondjes gaan heten en is ook voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar.
Wanneer er meer over bekend is, houden we u op de hoogte.
Asfalteren
Van 18 tot en met 22 november wordt de Vroonweg geasfalteerd. Wij blijven
te voet bereikbaar via de stoep. Met de auto is ons terrein helaas niet of
beperkt bereikbaar. Wellicht is dit niet de gehele week van toepassing. U
kunt uw auto parkeren aan de overkant van het voormalig houten bruggetje.
Excuses voor het ongemak.

Nieuws van de BSO
We hebben weer een hele
leuke herfstvakantie gehad
op de BSO! We hebben allemaal leuke en leerzame
activiteiten gedaan. Aan het
begin van de week hebben
we hutten gemaakt met de
bamboestokken en stoffen
lappen. Toen we daarmee
klaar waren, hebben we
lekkere broodjes knakworst
in de hut gegeten. We hadden er natuurlijk ook lekker veel kussens bij zodat het lekker zacht
was in de hutten. We zijn ook nog in het bos geweest voor onze
herfsttafel. We hebben van de blaadjes, takjes en andere dingen die
we in het bos hadden gevonden een heel mooi herfstukje gemaakt
met allemaal natuurlijke materialen. Die middag aten we poffertjes
mmm!
Ook zijn we heerlijk naar het strand van Ouddorp geweest. We hebben samen afval verzameld. Wat was het leuk om dit samen bij
elkaar te zoeken. De kinderen waren erg enthousiast. We vonden
van alles. Verder hebben we gespeeld in het speeltoestel en zijn
naar boven geklommen in de uitkijktoren, wat een mooi uitzicht!
Aan het eind van de week op vrijdag hebben we een hele lekkere en
mooie taart gemaakt. We zochten naar het recept op internet en
daarna zijn we naar de winkel geweest om alle benodigdheden voor
de taart te gaan kopen. Eenmaal weer op de BSO zijn we het beslag
gaan maken. De taart ging de oven in, toen moesten we even
wachten ... mmm wat zag die er lekker uit! We mochten de taart
ook nog versieren en daarna opsmullen!
Al met al hebben we een hele leuke herfstvakantie gehad. We gaan
de aankomende weken aan de slag met het thema herfst.

