KinderOpvang De Vlinder
Nummer 22, December 2016

PERSONEEL
In de vorige nieuwsbrief hebben wij
aangegeven dat er wat wisselingen waren in
het team en hebben daarvoor onze excuses
aangeboden. We zijn erg blij dat Silvana en
Ilvie hun draai hebben gevonden bij De
Vlinder en dat we daardoor meer rust hebben
gecreëerd. Helaas moeten we nu mededelen
dat Lianne niet terug komt bij De Vlinder.
Ze gaat per januari 3 dagen per week werken
bij Kinderopvang De Bloementuin in
Doetinchem.
Vanaf november loopt Merel stage op
maandag en dinsdag bij ons.
Hieronder stelt ze zichzelf voor:

WELKOM
Ja nog een paar uurtjes voor 2017, de
tweeëntwintigste nieuwsbrief!
December is een gezellige maand, maar ook
ongelofelijk druk. Eerst de Sint en nu kerst.
Thuis en op de kinderopvang gonst het van
de activiteiten. Dat vraagt veel van een kind.
Kinderen zijn aan het einde van het jaar vaak
‘op’. Die decembermaand wordt ze dan een
beetje teveel. En dat ga je merken in hun
gedrag. Als ouder of pedagogisch
medewerker kan jij ze door zo’n drukke
periode heen helpen. Even op adem komen.

Ik ben Merel Raben, ik
ben 18 jaar en zit op het
Graafschap College in
Doetinchem. Ik doe de
opleiding Pedagogisch
Medewerker
Kinderopvang niveau 3.
Ik kijk er naar uit om
nieuwe dingen te leren
en om met de kinderen
een leuke tijd te

Belangrijk is dat je voldoende rustmomenten
creëert. Dat ze niet overal aan mee hoeven te
doen. En weet je wat zo mooi is? Daarna zijn
ze weer gezellig. Is de sfeer thuis weer goed.
En profiteren ze weer van alles dat ze
aangeboden krijgen. Het kind blij en jij blij.

beleven.
Mijn hobby's zijn shoppen en afspreken met
vriendinnen.

We wensen jullie mooie en ontspannen
feestdagen en vooral een liefdevol 2017!!!
Veel leesplezier!!!!!
Petra

1

KinderOpvang De Vlinder
Nummer 22, December 2016

KERSTBORREL
Zaterdag 17 december heeft onze jaarlijkse
kerstborrel plaatsgevonden. Het was een
zeer geslaagde middag, met een goede
opkomst. We hebben allemaal genoten van
heerlijke hapjes, drankjes en ook van het
leuke optreden van Bjorn, de vader van Loek
en Reza. De kinderen waren erg onder de
indruk en zongen vrolijk mee. Veel kinderen
gingen naar huis met een prachtig
zelfgemaakt kerststukje en een mooi
versierde kerstboom. Zo hebben we 2016
gezellig afgesloten en kijken uit naar een
mooi en gezond 2017.

OUDERBETROKKENHEID
We hechten veel waarde aan een hoge
ouderbetrokkenheid. Van de wenperiode tot
de dagelijkse overdracht en ouderavonden.
Wij vertellen u graag over de belevenissen en
ontwikkeling van uw kind. U kunt dan
makkelijker ingaan op wat hij/zij bij ons leert
en meemaakt. Desgewenst geven we
spelideeën, tips voor prentenboekjes, versjes
en liedjes om thuis mee verder te gaan. We
vinden het ook fijn als u het ons laat weten
hoe het thuis gaat zodat we daar rekening
mee kunnen houden. Bijzondere wensen,
vernemen we dan ook graag!
Misschien wilt u wel meer: een keertje
voorlezen, een instrument komen bespelen,
meehelpen bij feesten en uitstapjes of
deelnemen in de oudercommissie . U bent
van harte welkom. Maak gerust uw wensen
kenbaar.

WIST U DAT
 we een groepstelefoon hebben en
hopen nog beter bereikbaar te zijn?
Het nummer is: 06-51037871.
Handig om op te slaan in je mobiel!
OUDERCOMMISSIE
Het einde van het jaar nadert met rasse
schreden.. Konden we nog lang genieten van
de heerlijke nazomer en de mooie
herfstkleuren waar de natuur ons op heeft
getrakteerd. Is het nu dan toch alweer
december en heeft de kou zijn intrede
gedaan. Sinterklaas heeft zijn cadeautjes
uitgezocht en uitgedeeld voor de kindjes en
we kunnen spreken over een gezellige
geslaagde kerstborrel.
Namens de OC wensen wij u hele fijne
feestdagen en een gezond en gelukkig 2017.
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THEMA'S:
Week 1 t/m 4:
Week 5 + 6:
Week 8 t/m 10:
Week 11 t/m 13:
Week 14 t/m 16:
Week 17 + 18:
Week 19 t/m 21:
Week 22 + 23:
Week 24 t/m 26:
Week 27 t/m 29:
Week 33 t/m 35:
Week 36 t/m 39:
Week 40 t/m 42:
Week 43 t/m 45:
Week 46 t/m 48:
Week 49 t/m 51:

VAKANTIESLUITINGEN/ FEESTDAGEN
2017
2e Paasdag
Maandag
17 April

Brrr, wat is het koud...
De kleine walvis
Doe maar lekker gek!
Cijfers te koop!
Dit ben ik!
Lieve mama
Eet smakelijk!
Stoere papa
Op de weg
Hallo zon!
Hoe beweeg jij?
De Kleurentovenaar
Welke dieren ken jij?
Kabouter Spillebeen
Welkom Sinterklaas!
Ooh dennenboom

Koningsdag

Donderdag

27 April

Hemelvaartsdag

Donderdag

25 Mei

2e Pinksterdag

Maandag

5 Juni

Bouwvakvakantie

Week 30-31-32

Kerst/Nieuwjaar

Week 52 + Maandag 1
Januari

RUILDAGEN/EXTRA DAGEN
Ruildagen en extra dagen graag via de mail
aanvragen.
WE ZEGGEN DAG TEGEN
We zeggen dag tegen Jurriaan, Florine en
Lynn. We wensen hen heel veel plezier op de
basisschool en bij de gastouder.

TARIEVEN KINDEROPVANG DE VLINDER
2017
Dagopvang (11 uren)
€7,10
Halve dagopvang (5,5)
€7,80
Flexibele opvang
€7,80
Extra opvang (buiten reguliere
openingstijden/losse uren)
€8,80
Geen administratiekosten of wijzigingskosten

WELKOM
We heten Fedde van harte welkom bij
KinderOpvang De Vlinder.
REGISTRATIENUMMER
Het registratienummer van KinderOpvang
De Vlinder voor de belastingaanvraag is:
193545184.
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