
Nieuwskrant mei/juni 2021 

Even voorstellen: 

Ik ben Lenneke, ik woon samen met mijn man en twee kin-
deren in Middelharnis. Wat ik zo leuk vind aan het werken 
met kinderen is dat ze zo lekker leergierig zijn, het is interes-
sant doordat ieder kind uniek is en zich op zijn/ haar tempo 
ontwikkelt. Geen dag is hetzelfde. Ik vind het tevens belang-
rijk om kinderen een vertrouwde omgeving te geven. 
Naast het werken met kinderen is sporten ook mijn passie, op donderdag-
avond geef ik x-co les op de sportschool.   

Nieuws  
 
Personeel 
Vanaf mei komt Lenneke Gravestein-Meijburg de dagopvang ver-
sterken. Het hangt af van de kinderen met flexibele opvang op wel-
ke groep en dagen zij werkt. Welkom Lenneke! 
 
Babynieuws 
Op 3 april is Lizzy bevallen van een prachtige zoon Kas. Moeder en 
kind maken het goed. 
 
Sneltesten 
Wij hebben, net als de scholen, sneltesten geleverd gekregen vanuit 
de overheid. Medewerkers kunnen nu zelf structureel preventief 
testen op Corona waardoor we snel actie kunnen ondernemen en 
hopelijk besmettingen kunnen voorkomen.  
 
Tegemoetkoming kosten kinderopvang tijdens sluiting 
De eigen bijdrage tijdens de sluiting van de kinderopvang en BSO 
van 16 dec tot 8 februari (dagopvang) en van 16 dec tot 19 april 
(BSO) worden begin juni via de Sociale Verzekeringsbank (SVB) aan 
u overgemaakt. U hoeft hiervoor niets te doen. 
 
Trainingen                                                                                                             

In maart hebben alle medewerkers de training Omgaan met Huise-

lijk Geweld en Kindermishandeling (online) gevolgd en een certifi-

caat behaald. Hierin kwamen o.a. de Meldcode aan bod met daarin 

de stappen die we moeten nemen wanneer we dit signaleren.  

In april hebben alle medewerkers de (herhalings)training kinder-

EHBO en BHV gevolgd en weer een certificaat behaald. 

Lizzy heeft voor haar zwangerschapsverlof de training trainer Baby-

specialist gevolgd en afgerond. Vanaf het najaar gaat zij de trainer 

Babyspecialist geven aan alle medewerkers die werkzaam zijn met 

baby’s.  

Feestdagen                                                                                                                      

Op donderdag 13 mei (Hemelvaarsdag) en maandag 24 mei (2e 

Pinksterdag) zijn wij gesloten.  

Nieuws van de zeehondjes:  

We hebben tegenwoordig gezellig veel baby´s bij elkaar. Lekker veel kroelen 

en spelen op de grond. De baby´s vinden het nieuwe speelhuisje op de groep 

erg leuk: de spiegels om zichzelf te bekijken, lekker te liggen en spelen op de 

matten, of aan de stang proberen te gaan staan.  Ook de grotere kinderen 

vinden het leuk om op de matten te 

gymmen en zichzelf te bekijken in de 

spiegel. Ons thema ´Hatsjoe´ is voorbij 

en hopelijk laten we gauw alle bacil-

len achter en gaan we het mooie 

weer tegemoet, lekker veel naar 

buiten met de baby´s. Want ook bui-

ten kunnen de kinderen lekker tijge-

ren, kruipen en op ontdekking. Ook 

hebben we weer een nieuwe baby op 

de groep, Nola. Welkom! 

Nieuws van de BSO 

Ondanks de lockdown was het toch erg gezellig op de BSO de afge-

lopen weken. Gelukkig mochten er nog best veel kinderen komen, 

waardoor het in elk geval niet saai was. Het weer was prima om 

lekker naar buiten te gaan en er zijn weer heel wat hutten gemaakt 

met bamboestokken. Ook is Lisa met een paar kinderen naar het 

Havenhoofd in Middelharnis geweest, waar een erg gave natuurs-

peeltuin is. Om de kinderen die niet naar de BSO mochten komen 

toch een beetje te betrekken bij de activiteiten, hebben we een 

online Bingo gedaan. Het was een groot succes en natuurlijk heb-

ben de winnaars een leuke prijs verdiend! We waren allemaal erg blij 

toen de BSO weer volledig open mocht. Het was geweldig om de 

kinderen na zo’n lange tijd weer te zien. Sommigen waren zelfs flink 

gegroeid in de tussentijd 

Wist u datjes van De Flamingo’s                                                                                
 
Roos W. het leuk vindt om zich steeds te verkleden? 
Bregje ontzettend van knutselen houdt? 
Sam buiten het liefst op de motor rond rijdt? 
Amelia nieuw is op de groep? welkom Amelia! 
Nora al steeds meer verhalen gaat vertellen? 
Lois alle knuffels erg lief vindt en ze een naam geeft? 
Cemal gaat verhuizen? we gaan je missen Cemal! 
Liva met alle liedjes vrolijk mee zingt? 
Maayke heel graag het boekje van Bumba leest? 
Roos V. de namen van alle kinderen kent? 
Rosalie het liefst met de grote bus rond rijdt? 
Faya het leuk vindt om een toren te bouwen van blokken? 
Justine meteen gaat dansen zodra de muziek aan gaat? 
Saar veel pannenkoeken bakt in het keukentje? 
Mexx het liefst uren aan het verven is? 
Lynn het erg gezellig vindt om met haar grote zus te spelen? 
Hailey los kan staat en al bijna haar eerste stapjes zet? 
Levi muziek maakt door op de tafel te drummen? 
Finn voluit lacht als je hem kietelt?  
Suze het leuk vindt om de andere baby´s op te zoeken? 
Vera graag met haar grote broer kroelt? 
Luka op zijn buik de hele groep door tijgert? 
Tooske de babygym fantastisch vindt? 


