Algemeen:
Iedereen een gezegend 2018 toegewenst! Wat hebben we er samen weer
een fijn jaar van gemaakt. Dit hebben we kunnen afsluiten met een
prachtige kerstviering!
Sinterklaasfeest:
Dinsdag 5 december was het sinterklaasfeest bij “de vlinders”. De kinderen
zijn druk geweest met de pietengym. Alle kinderen kregen zelfs een
pietendiploma! Daarnaast vertelde juf Mieke een verhaal en stond daar
ineens een zak vol met cadeautjes achter de deur nadat piet op de deur had
gebonsd!
Ook op de BSO is de Sint langs geweest. Wat bracht dat een gezelligheid
met zich mee. Ineens lag daar een brief van de Sint, waarin stond dat alle
cadeautjes verstopt lagen in de gymzaal en tussen het speelgoed.. Gelukkig
hebben we ze allemaal gevonden en onder het genot van een hoop
pepernoten uitgepakt.

Kerstfeest:
Dinsdag 19 december was de kerstviering. De opkomst was groot en wat
zijn we trots op alle kinderen! Juf Marinke en juf Janita speelden op hun
gitaar, Fleur en Manasse op de trommels. Jorian speelde op zijn viool! En
de kinderen zongen heel goed mee met de geoefende kerstliederen. Sarah,
Sophie en Mirthe vertelden het kerstverhaal met behulp van de door de
BSO gemaakte canvasdoeken. Het was prachtig!
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24 jan: Hanna McConnell
3 feb: Julia Braal
7 feb: Esmee v. Rijswijk
10 feb: Nathan Meij
18 feb: Evi Aalbers
27 feb: Manuel Bomhof
6 maart: Fenna Boeve
11 maart: Lisa v. Rutten
31 maart: Anna v/d Bunt

De Vlinders














2 jan: Suze Pronk
5 jan: Mirre Duijster
8 jan: Saar Werkman
28 jan: Jelle Vink
29 jan: Meike v. Santen
7 feb: Jodie Bomhof
13 feb: Joël Adams
13 feb: Jesse Adams
20 feb: Sarah v/d Lagemaat
26 feb: Sem Lagerweij
2 maart: Ruben Meij
4 maart: Mika Fieret
23 maart: Ferran v. Dijk

BSO

Kinderdagverblijf locatie Koningin Juliana:
U zult er vast al het e.e.a. over gehoord hebben… per januari zijn we
gestart met een nieuwe locatie bij de Koningin Juliana school! We bieden
daar nu naast peuteropvang en BSO ook kinderopvang kan. Alles op één
locatie!
Versterking oudercommissie:
Vindt u het leuk en belangrijk om mee te denken over de kwaliteit van de
opvang van uw kind(eren) en op te komen voor de belangen van de
kinderen en ouders? Dan nodigen we u van harte uit om het
oudercommissieteam te komen versterken! Wilt u meer weten? Stuur dan
een e-mail naar oc@kindcentradedrieslag.nl.
















1 jan: Elin Hoogendoorn
4 jan: Ruben Gort
6 jan: Niels Overeem
7 jan: Floortje v. Maanen
18 jan: Tara Elzerman
29 jan: Nathan de Gooijer
3 feb: Zisanne Top
4 feb: Emily Hoogenbergen
6 feb: Boaz Duijster
7 feb: Gijs Everhardus
7 feb: Naomi v/d Veeke
21 feb: Mirthe v. Dijk
22 feb: Marjolijn Bleijenberg
21 maart: Senna v. Dijk

Nieuwtjes:
Marinke en haar Adriaan verwachten in juli 2018 een kindje. Beide van
harte gefeliciteerd en we wensen jullie een fijne zwangerschap toe!
Daarnaast gaat Yvonne ons verlaten. Zij gaat haar oude beroep in de
kraamzorg weer op pakken! We wensen haar heel veel succes toe bij haar
nieuwe werk! Rédien heeft tijdelijk gewerkt op de babygroep. Zij gaat weer
terug naar de peuterspeelzaal.
Wisselingen leidsters:
Zoals u weet zijn wij gewend om met vaste medewerkers op vaste dagen te
werken. Maar door al deze personele wijzigingen zullen we dit niet helemaal
waar kunnen maken. Met de aanstelling van Wendy en Martine proberen
we de stabiliteit te waarborgen. Daarnaast zullen we gebruik moeten maken
van invalkrachten. We hopen dat u dit begrijpt. Vanaf 1 januari a.s. zullen
we voorlopig per week op het mededelingenbord hangen welke leidsters er
op welke dag gaan werken.

Nieuwe gezichten:
Martine heeft u vast al eens gezien. Zij heeft veel ingevallen de afgelopen
maanden. Linda werkt al op één van onze peuterspeelzalen. Vanaf januari
komt zij ook op het kinderdagverblijf werken. En Wendy komt vanaf februari
bij ons werken. Zij gaat voor een groot deel de dagen van Kristel vervangen
op de peutergroep!
Wendy

Martine

Linda

PRAATJES:
Siem wordt opgehaald door zijn
moeder. “Siem straks kun je je
kleurplaat in je schoen doen voor
sinterklaas. Siem: ”Nee, dat zit
helemaal niet lekker bij mijn
voet!”

Daniël ziet dat de juf deo op spuit.
Daniël: “Hmm nu ruik je lekker fris
juf.”

Wisten jullie al dat Jonathan in
het kippendorp woont?

Mentor:
Vanaf 1 januari 2018 is het verplicht om alle kinderen onder te brengen bij
een mentor. De mentor is één van de leidsters van uw kind en kan de
ontwikkeling van uw kind extra nauw volgen. De mentor is het
aanspreekpunt voor u en daarnaast zal de mentor ook het jaarlijkse 10minuten gesprek met u voeren. Wij werken al langere tijd met mentoren.
Vanaf heden zal er op het mededelingenbord een lijst komen te hangen met
daarop wie de mentor is van uw kind. Dit is ook terug te vinden in Konnect
onder het kopje: “mijn gegevens bekijken”. Het is mogelijk dat de mentor
wijzigt, doordat er verschuivingen zijn in de planning. Echter zullen wij ons
best doen om dit zo stabiel mogelijk te houden.
Jassen babygroep:
Vanaf nu hebben we bij de jassen de namen van de kinderen opgehangen.
Zo is het voor ons makkelijker om de jassen bij de kinderen te zoeken. We
hebben nu af en toe dat de jassen verwisseld worden en dat willen zo
voorkomen. Wij zouden het fijn vinden als u de jassen bij het goede haakje
willen ophangen.

Trouwen:
Op vrijdag 22 december is juf Janita getrouwd. De juf wil alle kinderen
hartelijk bedanken voor jullie komst bij de kerk en het mooie schilderij dat
ze kreeg.

BELANGRIJKE DATA:
Fotograaf:
Maandag 5 maart
Dinsdag 6 maart
Donderdag 8 maart
(informatie volgt nog)
Voorjaarsvakantie:
24 februari tot 3 maart

Uitje BSO in de Kerstvakantie:
In de Kerstvakantie zijn de kinderen van de BSO gaan bowlen. Wat was
dat een gezellige drukte. Er werd ontzettend goed gegooid!
Na afloop kregen de winnaars een prijsje en was er voor iedereen wat
lekkers.

Huishoudelijke mededelingen:
 Wilt u alle spullen van uw kind(eren) stickeren met naam. Denk
aan flessen, poederbakjes, tassen, jassen enz.
 Wanneer kinderen gaan oefenen met zindelijkheidstraining
graag een onderbroek en hemd aantrekken i.p.v. een romper.
 De BSO zal vanaf januari gaan werken met het thema
Beroepen.
 De intercom van de babygroep doet het weer. U kunt weer
aanbellen wanneer de deur op slot zit i.v.m. de veiligheid.

