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Wist je datjes van de Flamingo’s:
Wist je dat???


























Bregje bijna 4 wordt en dan naar de basisschool en BSO gaat?
Amelia elke ochtend eerst een boekje leest? Voordat ze zelf gaat
spelen.
Sam graag bij de peutergroep speelt? Dan het liefst met de trekkers.
Nora heel veel kletst en het liefst met de juffies?
Loïs een broertje heeft gekregen en hij Jonah heet?
Liva een echte poppenmoedertje is, ze vindt het heerlijk om de
poppen te verzorgen?
Roos het allerliefste met Maayke samen speelt, rent en giert van
het lachen?
Maayke een puppy heeft gekregen en daar dol op is?
Rosalie erg van puzzelen houdt en dit het liefst lekker aan tafel
doet?
Faya gaat dansen zodra de muziek aangaat?
Justine erg van tekenen houdt? Ze gebruikt het liefst alle kleurtjes.
Saar graag buiten in de zandbank speelt? Ze maakt daar de lekkerste taartjes.
Lynn alle liedjes erg goed mee kan zingen? Dit laat ze dan ook graag
horen.
Lukas graag met auto’s speelt? Hij maakt er dan geluiden bij.
Hailey erg ondernemend is? Ze is overal als eerste bij.
Levi zich overal aan optrekt en het liefst in het keukentje staat en
speelt?
Finn onwijs van kroelen houdt? Dit doet hij het liefste met de juffies.
Suze al een paar stapjes los kan zetten? Wat wordt ze al een grote
meid.
Vera altijd iedereen na zwaait als er iemand van de groep gaat?
Jesse altijd lief naar iedereen lacht?
Dexx nieuw bij ons op de groep is? Welkom Dexx
Luka het erg leuk vindt om te stappen? Aan de hand gaat dit al erg
goed.
Tooske het erg leuk vindt als haar grote zus Bregje haar een knuffel
komt geven?
Kayleigh het leuk vindt om voorgelezen te worden? Ze kiest dan zelf
uit welk boekje ze wil.

Nieuws van de Zeehondjes
De zomervakantie is alweer voorbij. In de vakantie is het wat rustiger geweest, daardoor hebben we gezellig veel met de Flamingo’s gespeeld. Nu is bijna iedereen weer
terug en is het weer gezellig druk op de groep. We hebben wat nieuwe baby’s erbij:
Welkom Sophie, Jackson, Anouk en Joep.
Vanaf oktober komen ook Elize en Lola gezellig bij ons spelen.
We hopen nog een mooie nazomer te hebben.
Nieuws van de Strandjutters
Wij hebben de afgelopen weken de zomer naar binnen gehaald. We hebben leuke
activiteiten gedaan met de kinderen, een emmertje met een schepje gekleurd en met
zand beplakt, ijsjes gemaakt en een strandbal gekleurd. Ook hebben we veel buiten
gespeeld.
Volgende week starten met ons nieuwe thema: Regen.
Daarnaast zijn er twee nieuwe kindjes op de groep. Sam en Jamila komen gezellig bij
ons spelen!

CJG
Op 9 september komt het CJG (centrum jeugd en Gezin) bij ons op locatie. Vanaf 11 uur
is Matty van Rumste aanwezig voor een inloopspreekuur. Kom gerust langs als u vragen heeft of voor advies.

Nieuws van de BSO:
Op de BSO hebben we een hele leuke vakantie gehad. Er stond elke dag een
activiteit op de planning. Van een speurtocht in het bos, zelf klei maken in het
atelier, een taart bakken in de keuken tot huisnummerbingo in het dorp. De
eerste week van de vakantie zijn we naar het bos geweest om te lasergamen. Dit
was erg leuk.
Ook hebben we verschillende uitjes
gehad. De Woudlopers zijn naar
Stellendam geweest om te spelen in
de natuurspeeltuin ‘t Stellegors,
terwijl het Speelhonk op de fiets naar
het Gors is gegaan om krabben te
vangen. Bij de bunkerroute in Ouddorp hebben we veel geleerd over de
verschillende bunkers en de oorlog.
We zijn ook naar de Mekkerstee
geweest. Daar hebben we de geitjes
en het grote varken geaaid. Midgetgolfen en de speeltuin in de duinen
van Ouddorp was ook een groot
succes. Wij hebben samen met de
kinderen genoten van deze zomervakantie en kijken nu al uit naar de volgende!
Doe je veiligheidsbril maar op en je lab-jas vast aan, want we gaan de komende weken werken aan het thema Techniek & Wetenschap.
Personeel:
Tessa Ditvoorst heeft helaas besloten meer tijd aan haar tekstverwerkingsbedrijf te gaan
besteden en te stoppen bij ons. Ze had nog heel veel vakantiedagen en is daardoor al in
de zomervakantie gestopt met werken. A.s. donderdag 9 september zal zij op de BSO
afscheid komen nemen.
Jara Anemaat is de BSO komen versterken en werkt daarnaast als invalleidster. Ook het
zwangerschapsverlof van Ivana, vanaf 15 oktober, zal Jara vervangen.
Vanaf 1 oktober komt Ada de Rijke ons team versterken als pedagogisch coach. Ada is
een van sommigen van ons jaren een collega geweest. Zij zal naast het werken op de
groep alle pedagogisch medewerkers coachen.
De eerste periode zal zijn op verschillende groepen werken om iedereen te leren kennen.
Op maandag en dinsdag zal zij naast Lisa en Jara op de BSO werken.
Lizzy Tijssen heeft helaas een andere baan gevonden. Zij gaat vanaf maandag 25 oktober
werken als leerling coach op de RGO. Over haar afscheid word u later geïnformeerd.
Simone de Man zal Lizzy vanaf 1 november gaan vervangen. Haar werkdagen worden
maandag, dinsdag en donderdag. De woensdag en vrijdag zal Ada op de peutergroep
werken vanaf 1 november. Simone is, net al Ada, een collega geweest van sommigen van
ons.
Stagiaire:
Vanaf 6 september komt Beau Nederhof op maandag, dinsdag en vrijdag stagelopen bij
de zeehondjes. Beau zit in het laatste leerjaar en zal beginnen met haar stage op de
babygroep.
Even voorstellen
Hallo allemaal,
Graag wil ik me aan jullie voorstellen: Ik ben Ada de Rijke en ben
43 jaar. Woonachtig in het Zeeuwse dorpje Bruinisse. Ik ben
getrouwd met Peter en samen hebben we twee kinderen. Jeremy
(19) en Marit (16). In mijn vrije tijd sport ik graag, het liefst s
morgens vroeg, dan begin ik de dag lekker fris…. In de avonduren lees ik graag een boek. Daar naast ben ik dol op koken. Sinds
2000 werk ik in de kinderopvang. In het najaar ga ik naast het
werken op de groep, een opleiding volgen als pedagogisch
coach.
Ik heb er superveel zin in! Snel tot ziens!
Ik ben Simone de Man en 47 jaar. Ik ben een Brabantse en woon inmiddels alweer 20 jaar
met veel plezier in Zeeland. Ik ben moeder van 2 dochter van
20 en 22 en oma van een jongetje van 2 jaar. Per november
komt u mij tegen op maandag, dinsdag en donderdag op de
peutergroep. Op vrijdag werk ik op een agrarisch kinderdagverblijf in Nisse. Ik heb 8 jaar op een kinderdagverblijf in Bruinisse gewerkt, met veel plezier. Monique was daar een aantal
jaren mijn teamleidster, daar hebben we samen een leuke tijd
gehad. Ik heb dan ook heel veel zin om bij kinderopvang Flakkee aan de slag te gaan.
Kinderen vind ik heerlijk onbevangen, enthousiast, leven in het
moment, ik houd ervan. Ik zal er zijn voor u kind en er liefdevol voor gaan zorgen. Verder
dans ik graag in mijn vrije tijd, wandel ik, doe aan yoga en ben graag samen met vrienden
en mijn kinderen.
Mocht u vragen hebben stel ze gerust. Tot ziens.
Oudercommissie
Donderdag 16 september is ‘de dag van de leidster’. Hierover hebben alle ouders mail
ontvangen van de oudercommissie.

