
                                                                                         

Nieuwsbrief oktober 2016 

 

 

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

  leuke weetjes, nieuwe informatie en bijzonderheden vermelden. De  

   nieuwsbrief zal elk kwartaal verschijnen.  

 

 

Geboren: 

Keet Poorts 25-08-2016 Zeeland 

Ive van Munster 06-09-2016 Mill  

Loek van den Akker 10-09-2016 Mill 

Harvey van den Bungelaar 12-09-2016 Mill 

 

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

 

Hiep hiep hoera, er is een baby’tje op komst!  

De meeste zullen het al gehoord of gezien hebben in de hal, maar Marieke Verkuijlen is inmiddels al 13 

weken zwanger! Ze is in april 2017 uitgeteld. Wij wensen Marieke en Roy heel veel succes met de 

zwangerschap toe! 

 

Voorstellen nieuwe stagiaires: 

Hallo allemaal, 

 

Ik ben Kim Ermers. Ik ben 18 jaar oud. Ik woon in Mill samen met mijn vader, 

moeder en broertje.  

Ik volg de opleiding: Gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4 op 

ROC de Leijgraaf in Veghel. Dit is mijn 3e en laatste jaar van de opleiding. Ik 

heb voor deze opleiding gekozen omdat ik het erg leuk vind om met kinderen 

te spelen/activiteiten te doen, kinderen te verzorgen en om de kinderen iets te 

leren en van de kinderen te leren.   

Hiervoor heb ik 2 jaar op een kleinschalig kinderdagverblijf in Velp stage 

gelopen. Op een groep van 0 tot 4 jaar.  

In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te dansen, fitnessen en bij familie en 

vrienden te zijn. Ook pas ik graag op mijn 2 oppaskindjes in Mill. Vanaf 8 

september ga ik op de donderdag en vrijdag stage lopen op de bloemengroep 

bij kinderdagverblijf de Kei en ik heb er kei veel zin in !  

 

 

Hallo,  

 

ik ben Janne Roelofs. Ik kom vanaf 6 september op de maandag en 

dinsdag op de vlindergroep stage lopen! 

Ik woon in Haps en ik ben 17 jaar. Ik heb vorig jaar bij kinderdagverblijf 

Humanitas stage gelopen en daar veel ervaring op gedaan. Ik doe de 

opleiding Pedagogisch Werker en ik zit nu in het 2de jaar niveau 4 op de 

Leijgraaf in Oss. 

In mijn vrije tijd werk ik bij de Albert Heijn in Mill achter de kassa. 

Ook ga ik graag winkelen of leuke dingen doen met vriendinnen. 

 
 

 
‘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: 

-    Cas zegt tegen Kees: ‘Ik heb zoveel honger’, waarop Kees zegt: ‘Heb jij je broodtrommel niet 

mee dan?’ 
-   Roos zegt: ‘Ik wil mijn schoenen aan, want mijn sokken worden nat’. Marieke: ‘Ja, maar 

binnen worden ze toch niet nat?’ Roos: ‘Ja, maar er zijn allemaal spikkels (speeksel) op de 

grond van de baby’s’. 
-    Jayden, Daley en Ferre fietsen buiten achter elkaar aan. Nancy vraagt: ‘Zo heren, waar gaat 

de reis naar toe?’ Daley zegt: ‘naar de Chinees, chipjes eten’. 
 

 



 

Thema ‘dieren’ 

Zoals jullie weten zijn we gestart met een nieuw thema, namelijk: dieren.  

Aangezien het volgende week dierendag is willen we hier graag op aansluiten. 

 

Leuk om te zien dat jullie als ouders ook bijdragen aan het thema, met alle 

leuke foto’s van de dieren. In week 40 (deze week) mogen de kinderen een 

knuffeldier meenemen, voor de dierendokter. Op elke groep is er een 

dierendokter aanwezig, die de dieren beter gaat maken. We verzorgen de 

knuffeldieren en ze krijgen een pilletje (rozijntje) mee, zodat het dier snel 

beter wordt.  

 

Belangrijke mededelingen vanuit de oudercommissie:                       

Vorige week hebben wij weer een vergadering gehad. De belangrijkste punten 

uit de vergadering zijn terug te lezen in deze nieuwsbrief. De notulen ligt ter 

inzage in de hal bij binnenkomst. Vol trots kunnen wij vertellen dat wij een nieuw oudercommissie lid 

mogen verwelkomen namelijk Bas Reedijk.  

Het is altijd mogelijk om een oudercommissievergadering bij te wonen, graag van te voren via de mail 

aanmelden. 

De volgende vergadering staat gepland op: Dinsdag 24 januari om 20.00u bij de Kei.  

Als je tussendoor vragen en/of opmerkingen hebt voor de oudercommissie zijn deze van harte welkom! 

 

vriendelijke groet namens de oudercommissie 

 

Leuke weetjes 

Het is wetenschappelijk aangetoond dat buiten spelen en bewegen de ontwikkeling van kinderen enorm 

stimuleert. Creativiteit, nieuwsgierigheid en kwaliteit van spel nemen toe. Het is goed voor het 

concentratievermogen en kinderen leren beter omgaan met risico’s als vallen en uitglijden. Bron: nationale 

onderwijsgids. 

 

Kei dag 

Wij hebben ontzettend genoten van de Kei picknick. We willen jullie allemaal bedanken voor jullie 

aanwezigheid en enthousiasme. We houden deze dag erin en we hopen dat er volgend jaar weer een mooie 

opkomst zal zijn! 

 

Belangrijke mededelingen!! 

-   Zouden jullie kinderen onder de 1 jaar geen haarspeldjes, armbanden of kettinkjes willen 

aandoen/indoen, dit i.v.m. inslik gevaar. Wanneer kinderen ouder dan 1 jaar een haarspeldje in hebben 

en leidsters dit te riskant vinden, kunnen zij dit dus ook i.v.m. inslikgevaar uitdoen. 

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

buitenslapers hebben wij speciale slaapzakken. 

-    Wanneer uw kind ziek is, graag telefonisch voor 9 uur aan één van de leidsters doorgeven. 

Een dag ziek kan niet geruild worden, i.v.m. personeel die die dag al ingepland is. Een 2de 

opeenvolgende dag ziek geeft wel recht op een ruildag.  

-   Wanneer je als ouders een bericht wilt achterlaten in Niokids, kunnen jullie het beste een nieuw bericht 

plaatsen en niet op reageren (op een oud bericht) drukken. Wanneer uw kind allang niet meer is 

geweest, kunnen we dit namelijk niet altijd zien (wij moeten helemaal naar onder scrollen). Wanneer u 

een nieuw bericht plaatst, door op de knop ‘toevoegen’ te klikken, verschijnt deze bij ons meteen 

bovenaan. Zo is dit bericht voor iedereen altijd meteen zichtbaar.  

 

Met vriendelijke groet, Team De Kei  

Tel: 0485-210087  of 06-13180151                                                        Like onze facebookpagina! 

 


