
                                                                                         

Nieuwsbrief juni 2016 

 

 

   Dit is onze vijfde nieuwsbrief van kinderdagverblijf De Kei, waarin wij  

  leuke weetjes, nieuwe informatie en bijzonderheden vermelden. De  

   nieuwsbrief zal elk kwartaal verschijnen.  

 

 

Geboren: 

Seppe Rigters 30-04-2016  Mill 

Romee van Bommel 09-05-2016 Wilbertoord 

Nina Minten 21-05-2016 Mill 

Van harte gefeliciteerd namens kinderdagverblijf De Kei. Heel veel geluk met de kleine!  

Naar school:  

Inmiddels heeft Sven bij ons op De Kei afscheid genomen. Wij wensen hem kei 

veel plezier op de basisschool de Klimop in Wilbertoord.  

 
4 daagse: 

Op vrijdag 22 juli komt de 4 daagse door Mill heen. Aangezien de lopers over de 

Roijendijk lopen, is De Kei deze ochtend niet bereikbaar. Wij hebben afgesproken 

om 7.30 te verzamelen bij de oude vuilnisbelt op de Zuidelijke Bergseweg. 

Wanneer iedereen er is, lopen we de bult af naar beneden richting het kruispunt. 

Daar zullen we de lopers aanmoedigen en zwaaien met onze zelfgemaakte 

vlaggetjes en versieringen.  

 

Groei  

Inmiddels hebben we al 72 inschrijvingen binnen, dit betekent dat we ontzettend 

groeien. We zijn erg blij met al deze aanmeldingen en de positieve reacties die 

onder andere door jullie worden verspreid. Door deze enorme groei zitten we op 

de donderdag al bijna helemaal vol. Zoals het er nu naar uitziet, zal de dinsdag binnenkort ook worden 

gesplitst en draaien we dus al op maandag, dinsdag en op de donderdag 2 groepen. 

 

Modderweek van maandag 27 juni t/m vrijdag 1 juli: 

Op woensdag 29 juni is er in Nederland weer een officiële 

modderdag, wij maken er op De Kei een modderweek van! 

De kinderen graag in oude kleren naar De Kei brengen, zodat zij 

lekker kunnen kliederen en vies mogen worden! De modder zal 

hoogstwaarschijnlijk niet goed, of helemaal niet uit de kleren 

kunnen. Wanneer het mooi weer is kunnen de kinderen ook in hun 

luier of oude zwemkleding hier spelen met de modder.  

 

Tijdens deze modderweek ontdekken kinderen wat modder is en hoe 

je er mee kunt spelen. De kinderen ontdekken hoe je modder maakt, 

ze mogen er zelf ook in kliederen en er kunstwerken mee maken, er 

worden bijpassende boekjes voorgelezen en liedjes gezongen en 

natuurlijk wordt er ook een modderbadje gemaakt bij Henk en 

Harrie.   

 

Belangrijke mededelingen vanuit de oudercommissie:  

Op 10 mei vorig jaar werd de kei officieel geopend door wethouder v.d. Bogaard en Veerle, het eerste 

ingeschreven kindje. Wat een mooie stalende dag was het! Een mooi begin voor een kei leuk 

kinderdagverblijf. Dat wij niet de enige zijn die dit een kei leuk kinderdagverblijf vinden is wel gebleken. 

Een jaar later zijn er al 72 Kindjes ingeschreven!  

Wie had dat verwacht?! Wij zijn als oudercommissie in ieder geval kei trots en hebben dit ook niet 

ongemerkt voorbij laten gaan. Op 1 juni hebben we Anita en de werknemers verrast met een bezoekje en 

een steigerhouten tekstbord die inmiddels bij de ingang hangt. 

 

Wil je ook een keer aansluiten bij een vergadering van de oudercommissie? Dat kan, vooraf ontvang je een 

uitnodiging en hierop kan je aangeven dat je aanwezig bent. Uiteraard kan je ook als commissielid 

aansluiten. Wees welkom! 

Groetjes, de oudercommissie 

 



 

 

Bauke heeft haar diploma behaald!! 

Bauke heeft begin juni haar diploma behaald voor PW niveau 3. Aangezien wij 

heel tevreden zijn met wat ze het afgelopen jaar heeft laten zien, mag ze hier 

als pedagogisch medewerker blijven. Voorlopig zal ze op de dinsdagochtend, 

woensdagochtend, donderdag en de vrijdag werken op de bloemengroep.  

 

 

Jonge diertjes op De Kei 

De kinderen hebben hier pas al 

kunnen genieten van ‘Streepje’ het babygeitje. We 

verwachten binnenkort ook kuikentjes op De Kei! 

 

‘Prietpraat’ 

Wat kunnen wij hier toch vaak lachen om alle wijze en 

leuke uitspraken van de kinderen. Wij laten jullie even 

meegenieten van deze mooie uitspraken: 

 

- Bauke vraagt aan Roos: ‘wat heb jij op jouw boterham?’ 

‘Toch niet de kippen van de Kei hé?’. 

‘Nee’, zegt Roos. ‘Ik heb platte kippen op mijn brood’. 

- Bauke heeft laarzen voor Wiep gepakt, waarop Kees zegt: 

‘Wiep heeft niet zo’n grote poten’. 

- Aan tafel vroegen Marieke en Bauke aan Loet wil je een gewone boterham of een kontje? Waarop Loet 

zei: ‘Ik hou van een lekker kontje’.  

- Rowan zegt tegen Ferre: ‘ik ben zo benieuwd wat jij later gaat worden’. Ferre: ‘4’.  

 

 

Belangrijke mededelingen!! 

- Zouden jullie eigen slaapzakken/ pyjama’s mee willen nemen wanneer uw kind binnen slaapt? Voor de 

buitenslapers hebben wij speciale slaapzakken.  

- Wanneer je uw kind komt brengen, graag zelf de flessen in de koelkast zetten en de spullen in het bakje 

van uw kind leggen. ’s Avonds a.u.b. er zelf ook weer uit halen.  

- Buiten de haal- en brengtijden gaan wij de poort weer op slot maken. Dit hebben we voorheen al gedaan, 

maar nu gaan we hier weer goed opletten.  

- Zouden jullie uw kind met mooi weer thuis al goed willen insmeren!! Natuurlijk doen wij dit door de dag 

heen ook op De Kei.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderdagverblijf De Kei wenst u een fijne vakantie en een fijne zomertijd toe!! 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Team De Kei 

Telefoon: 0485-210087      

Mobiel: 06-13180151 

 

Like onze facebookpagina! 


