Nieuwskrant sept/okt 2019

Even voorstellen:

Mijn naam is Ivana en ik ben 21 jaar.
Ik woon in Dirksland samen met mijn
vriend en mijn 3 hondjes. Mijn hobby’s zijn
dan ook lekker wandelen met de hondjes
op het strand of in het bos.
In 2018 heb ik mijn diploma behaald en ik
heb er super veel zin in om bij Kinderopvang Flakkee te komen werken!
Wat ik belangrijk vind is kinderen op een
positieve manier begeleiden en ze zoveel
mogelijk dingen bijleren. Persoonlijk vind ik buiten zijn met de kinderen heel erg fijn. Ook vind ik het erg leuk om te knutselen en
spelletjes te spelen. Ik zorg altijd dat er genoeg keus is en kinderparticipatie vind ik erg belangrijk.

Nieuws
Personeel
Elsemieke Nederveld is nu met zwangerschapsverlof. Zij zal na haar verlof
niet meer terugkomen bij ons.
Ivana Diemens komt bij ons werken op de BSO. Vanaf 1 oktober werkt zij de
ma-, di-, do– en vrijdagmiddag. Welkom Ivana!
Nicole werkt sinds 1 september 3 dagen in de week bij de Flamingo’s op de
groep. De donderdag werkt zij i.p.v. Monique. Nicoles werkdagen zijn nu
maandag, woensdag en donderdag.
Fotograaf
A.s donderdag 19 september komt de fotograaf naar onze opvang. U heeft
een brief hierover ontvangen via de mail.

Nieuws van de dagopvang
We zijn begonnen met het nieuwe thema: Reuzen en kabouters. In dit thema
staan de begrippen ‘groot’ en ‘klein’ centraal. Wie heeft er een kleine stoel of
van wie is het grote boek? We zijn begonnen met knutselen met de kinderen.
Ook hoort er bij dit thema een voorleesverhaal over kabouter Bim en leren
we een liedje over een kabouter.
De woordjes behorende bij dit thema hangen aan het rek op de groep.

Ook hebben we weer nieuwe kinderen bij de Flamingo’s: Juriaan, Lisa, Justine
en Faya. We vinden het leuk dat jullie bij ons komen spelen, welkom allemaal!

Recept Groentefrietjes:
Wat heb je nodig voor deze groentefrietjes:
· 500 gram naar keuze pastinaak, pompoen,
wortel, zoete aardappel, courgettes en paprika
· Kokosolie of olijfolie
· Zout en kruiden
Hoe maak je de groentefrietjes?
· Maak alle groenten schoon en snijd deze in lange reepjes van 1 of 2 centimeter dik. De pitten van de pompoen kun je drogen en roosteren of zaaien.
· Verhit in een wok een laag kokosolie of olijfolie van zo’n 2 centimeter. Het is
heet genoeg als een puntje groente begint te sissen.
· Leg dan de reepjes groenten er in delen in. Houd eventueel de pan scheef en
schep de olie over de groenten zodat ook de bovenkant wordt gebakken.
· Laat de groenten bakken totdat ze echt goudbruin zijn. Schep ze dan uit de
olie en laat ze uitlekken op keukenpapier.
Bestrooi met wat zout en kruiden.

Nieuws van de BSO
Wat hebben we een hele leuke zomervakantie gehad op de BSO.
We hebben allerlei leuke uitstapjes gemaakt. We hebben veel vogels
gespot bij het vogel observatorum, alle dieren hebben we gezien in
het Faunapark, we reisden door de tijd in het Streekmuseum, bij
Hernesseroord zijn we in de kinderboerderij geweest en hebben we
gespeeld in de nieuwe natuur speeltuin. Bij het Brandweermuseum
hebben we een speurtocht gedaan. Alle speeltoestellen in de Flipjes
hebben we uitgeprobeerd, in Historyland hebben we onder andere
dinosaurussen gezien, we hebben veel geleerd over een boerenbedrijf in de buurt en krabben gevangen in de Grevelingen.
We hebben deze vakantie ook veel lekkers gemaakt. Zo hebben we
zelf ijsjes gemaakt, koekjes, appelflapjes en cakejes gebakken, onze
eigen pizza’s belegd, gesmuld van een high tea.
Met het warme weer hebben we in de zwembadjes gespeeld, waterspelletjes gedaan en de koelte binnen weer opzocht met een
knutsel, een spelletje en een filmpje.
Kortom het waren 6 gezellige zomerse weken.
We zien nu alweer uit naar de volgende vakantie! Wilt u doorgeven
of uw kind naar de BSO komt in de herfstvakantie? Wij gaan er weer
een leuk vakantieprogramma van maken.

