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Nationale Voorleesdagen

Het is weer bijna zover De Nationale
Voorleesdagen. Dit jaar is het van 20 t/m
30 januari. We zouden net als vorig jaar
Dorien, voorleesconsulent van de bibliotheek willen uitnodigen en natuurlijk ook
alle kinderen vanaf 2 jaar, maar we moeten nog even afwachten wat de overheid gaat besluiten m.b.t. de noodopvang. Als alles door mag gaan dan ontvangt u nog een uitnodiging.
prentenboek van het Jaar
Coco kan het!
Alle babyvogels gaan voor het eerst vliegen. Alleen Coco durft niet.
Wat als ze valt? Of als een kat haar grijpt? Maar als het wél lukt, kan ze
samen met haar vriendjes mooie vormen vliegen. Is Coco klaar om
haar vleugels uit te slaan?

Nieuws
Stagiaire
Vanaf maandag 18 januari komt Lisan op maandag en dinsdag stagelopen bij
De Zeehondjes. Hierbij stelt ze zich aan u voor:
Hallo, ik zal mezelf even voorstellen mijn naam is Lisan van der Wekke. Ik
ben 21 jaar oud, woon in Sommelsdijk en doe de opleiding gespecialiseerd
pedagogisch medewerker niveau 4 bij Capabel.
Ik woon nog bij mijn ouders samen met mijn zusje, hond en katten, maar ben
actief naar mijn eigen plekje aan het zoeken.
Ik kom op maandag en dinsdag bij kinderopvang Flakkee stage lopen voor
ongeveer een jaar.
Voorheen heb een opleiding in de toerisme gedaan en
heb ik gewerkt als animator/ kids club host in het buitenland voor Vacansoleil en TUI, maar door Corona
werd dat dit jaar afgelast en heb ik besloten om mezelf
om te scholen. Ik genoot er erg van om met kinderen
te werken bij de kidsclub en wilde graag met kinderen
blijven werken, hierdoor koos ik ervoor om een opleiding te beginnen als pedagogisch medewerker.
Ik heb erg veel zin om te komen beginnen en iedereen
te ontmoeten.
Nieuws van de Flamingo’s

Dit jaar is er een leuk liedje passend bij het boek. Misschien leuk om
thuis alvast te oefenen.
www.youtube.com/watch?v=CWn5w4s5JB4
Nieuws van De Strandjutters
1 december was het eindelijk
zover, de nieuwe peutergroep
De Strandjutters ging open!
De kinderen maakten kennis
met de groep en al het nieuwe
speelgoed wat hier te bewonderen is.
In de ochtend begonnen we de
dag in de kring met het wakker
maken van Puk en wensten we
iedereen een goede morgen.
Verder die dag hebben de kinderen heerlijk gespeeld en de
groep ontdekt. Toen het tijd was
om naar huis te gaan, hebben
we eerst Puk weer samen op
bed gelegd. Want niet alleen de kinderen, maar ook Puk was heel
moe van het spelen.

Als eerste wensen wij jullie allemaal een mooi 2021.
We hebben een leuke maar drukke periode achter de rug , het begon met
Snterklaas. De kinderen zijn goed verwend en hebben erg genoten van deze
periode, van zichzelf verkleden tot pietengym in de beweegruimte. Als
hoogtepunt kwamen er ook nog 2 huispieten op bezoek. Na Sinterklaas
veranderde onze groep in de kerstsfeer. Met de kinderen hebben we leuke
knutselwerkjes gemaakt en een lekkere kerstlunch gegeten. Na de kerstdagen hebben we met de kinderen nog een mooie vuurwerkknutsel gemaakt.
Momenteel zijn we bezig met thema winter op de groep. Zou er nog sneeuw
vallen? Hebben jullie onze mooie sneeuwpoppen al gezien ?

Nieuws van de Zeehondjes
Woensdag 2 december hebben we het sinterklaasfeest gevierd met kinderen
vanaf 2 jaar. De kindjes hebben liedjes gezongen voor Sinterklaas en zijn
pieten. Dit moeten de huispieten vast gehoord hebben, want al strooiend
met snoepgoed kwamen de Pieten binnen. De Pieten hadden ook nog mooie
cadeautjes bij voor de kinderen en hebben de kinderen nog even op schoot
gezeten. Na al dit leuks hebben de kinderen nog het pietenparcours gedaan
in de bewegingsruimte van de BSO. Al met al was het een hele gezellige
ochtend.
Na de Sint was het weer tijd voor kerst. De groep werd versierd met een
boom en met mooie kerstknutsels die door de kinderen zijn gemaakt, van
sneeuwpopjes tot kerstsokjes er is van alles geknutseld. In de week van
kerst hebben de kinderen een lekkere kerstlunch gehad ter vervanging van
het kerstdiner. De geplande lichtjestocht langs De Vroonlande kon helaas
niet doorgaan.

Nieuws van de BSO:
Ondanks de lockdown hebben we toch veel plezier gehad op de
BSO de afgelopen weken. De kerstvakantie zijn we begonnen met
een kerstontbijt dat was super lekker en gezellig met elkaar. Diezelfde middag hebben we een film gekeken en dat in onze onesie
en pyjama . We zijn vooral veel bezig geweest in de keuken. Ook
hebben we geknutseld in het atelier. In de keuken hebben we o.a.
koekjes gebakken, soep gemaakt en niet te vergeten ons zelf gemaakte kruukplaetjes! Wel een werkje maar dan heb je ook wat! We
konden gelukkig in de tweede week van de vakantie oliebollen
halen in Middelharnis want de oliebollen kraam was gelukkig nog
wel open.. onderweg hebben we gekeken in de bakfiets naar de
huizen die heel mooi
versierd waren. Deze
maand zijn we goed
begonnen met een
nieuw thema :
Vriendschappen. Het
is een mooi en leerzaam thema. We
hopen op een mooi
jaar met de volgende
vakantie misschien
wel weer wat meer
uitjes.

