Nieuwskrant nov-dec 2021

Nieuws van de Flamingo’s
Op de groep zijn we bezig met het thema: "Reuzen en Kabouters".
We ontdekken vooral wat het verschil is tussen groot en klein. Zo is een
reus groot en een kabouter klein. Allebei wonen ze in het bos, daar
hebben we al veel boekjes over gelezen.
Een kabouter woont in een paddenstoel, die hebben wij voor hem geverfd. Ook hebben we daar een liedje over gezongen: "Op een grote
paddenstoel". We doen verschillende activiteiten en maken mooie knutselwerkjes.
Nieuws van de Zeehondjes
Op de groep zijn we de afgelopen weken bezig geweest met het thema
Herfst. Liedjes zingen, buiten bladeren zoeken, bekijken en voelen. Ook
hebben we mooie herfst knutsels gemaakt.
Vanaf maandag 15 november gaan we aan de slag met Sinterklaas, ook
hier maken we knutsels van, zingen we liedjes en met de grotere kinderen doen we Pietengym in de bewegingsruimte.
Nieuws van de Strandjutters
Afgelopen weken hebben we geknutseld voor de herfst. We plakten
stippen op paddenstoelen, gingen op zoek naar blaadjes en takjes. We
hebben veel op het nieuwe plein bij de BSO gespeeld. En de plantjes
water gegeven in onze moestuin. De komende weken gaan we ons
bezig houden met Sint en Kerst. Vanaf januari gaan we aan de slag met
Puk thema Regen. In de volgende nieuwskrant vertellen we daar meer
over.
We hebben afscheid genomen van Teun, hij is 4 jaar geworden en naar
de basisschool en gezellig naar de BSO. Veel plezier!

Nieuw van de oudercommissie
We hebben 2 nieuwe leden bij de oudercommissie, hieronder stellen zij zichzelf
voor:
Ik ben Rosalin van Dort, samen met Paul en
Jamila wonen we aan de rand van Dirksland.
Jamila gaat 2 dagen in de week naar de dagopvang en zal vanaf januari naar de BSO gaan. Hier
kijkt ze heel erg naar uit. De beweegruimte en de
uitstapjes zijn nu haar favoriet.
Zelf werk ik met veel plezier in het onderwijs, ik
ben leerkracht van groep 1/2 in Ooltgensplaat.
Daar werken we nauw samen met de dagopvang en BSO die in ons gebouw
gevestigd zijn.
Toen mij tijdens de intake gevraagd werd of ik bij de oudercommissie wilde,
hoefde ik hier niet over na te denken. Al eerder heb ik bij een oudercommissie mijn bijdrage mogen leveren. Ik vind het fijn om mee te mogen denken
en hierbij iets te kunnen betekenen voor de kinderopvang

Mijn naam is Kees de Blok-Slagter. Ik ben 33 jaar
en samen met mijn man Sören en onze zoon
Jackson wonen wij in het rustige Herkingen. Ik
werk nu 3 jaar bij de Gamma in Middelharnis en
sinds vorig jaar April wonen wij op het mooie
Goeree-Overflakkee. Zelf kom ik uit een klein
dorpje Oudenhoorn dus voor mij was het hier als
thuis komen. Mijn man daar in tegen komt uit Hellevoetsluis en moest een
hele stap maken om hierheen te verhuizen. Hij wilde nooit weg uit Hellevoetsluis en al helemaal niet in Herkingen wonen maar werd verliefd op ons
kleine dijkhuisje vlak bij de haven. Voor Jackson zochten wij een kinderopvang die lekker huiselijk was. Wij kwamen gelijk bij Kinderopvang Flakkee
terecht en dit voelde als een warme deken. Monique had het over de OC en
ik zei gelijk volmondig ja hier wil ik bij. Ik heb altijd gezegd als ik ooit moeder
mag worden dan wil ik graag deel uit maken van een OC. Ik hoop jullie snel
allemaal een keer te ontmoeten.
Nieuws
We willen jullie allemaal bedanken voor de leuke cadeautjes voor de dag van
de leidster!
Sluiting kerstavond en oudjaarsdag
Houdt u er rekening mee dat we vrijdag 24 december en vrijdag 31 december eerder sluiten namelijk om 17.00 uur.

Tijdens de kinderboekenweek met het thema ‘Worden wat je wil’ kwamen een aantal vaders en moeders onze peuters voorlezen en langs
met de brandweerwagen, politieauto en kiepwagen. De kinderen vonden het fantastisch! Bedankt namens ons allemaal!

Sintvieringen
Dagopvang Op woensdag 1 december komt sinterklaas bij ons langs.
Alle kinderen vanaf 2 jaar zijn welkom vanaf 10:00 uur.
We gaan liedjes zingen, knutselen en misschien krijgen we
zelfs iets lekkers. Wij hebben er al zin in, jullie ook?
Omdat we nog druk bezig zijn met de voorbereidingen voor deze dag, volgt
er nog een brief met verdere informatie.
Om alvast in de stemming te komen, beginnen we met het thema “Sint en
piet”. Samen versieren we de hele groep en gaan we creatief aan de slag.
Het wordt een gezellige tijd.
BSO
Woensdag 1 december vieren wij Sinterklaas zijn verjaardag op de BSO. Kom
jij ook? Je bent van harte welkom vanaf 15:00 en om 16:30 mag jouw papa of
mama je weer buiten komen ophalen.
Aanmelden kan tot 26 november en via WhatsApp. Het nummer van de BSO
is 06-15938510. Hier kunt u ons voortaan ook andere bijzonderheden doorgeven.

Nieuws van de BSO:
Op de BSO hebben we weer leuke weken achter de rug. In de herfstvakantie hadden we leuke activiteiten gepland staan. Zo hebben we cakejes gebakken, zijn we door het dorp op zoek gegaan naar alle kabouters
van de kabouterroute, zijn we
naar Middelharnis geweest om
een versgebakken oliebol te
eten en hebben we een les gehad van een echte personal
trainster. We hebben een leuke
vakantie gehad op de BSO. Deze
week gaan we beginnen met de
voorbereidingen van het sinterklaasfeest. We gaan knutselen,
kruidnoten bakken en nog veel
meer! 1 december vieren we op
de BSO het sinterklaasfeest. U
ontvangt nog een uitnodiging.

Kerstdiner
We houden dit jaar een kerstdiner op de dagopvang (voor kinderen vanaf 2
jaar) en BSO met aansluitend een lichtjestocht. We vieren dit donderdag 16
december. verdere informatie volgt nog.
Opa en oma dagen
We hebben dit jaar geen opa en oma middagen gehouden maar geknutseld
voor alle opa´s en oma´s. We hebben veel leuke mogen reacties ontvangen.
Fotograaf
De fotograaf komt normaal gesproken in het najaar. We hebben het op
advies van de fotograaf verplaatst naar het voorjaar i.v.m. meer daglicht en
we dan betere kwaliteit foto´s krijgen.
CJG
Woensdag 17 november vanaf 8.30 uur is jeugdverpleegkundige Matty van
Rumste aanwezig voor evt. vragen of advies. Wees welkom, de koffie staat
klaar.

