
                                                                                         

Nieuwsbrief oktober 2015 

 

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

  leuke weetjes, nieuwe informatie en bijzonderheden vermelden. De  

   nieuwsbrief zal elk kwartaal verschijnen.  

 

 
Geboren: 

Douwe van de Wetering 24-07-2015 Mill 

Tobie Braam 31-07-2015 Mill 

Saar Poos 06-08-2015 Grave 

Julian Pennings 12-08-2015 Mill 

Van harte gefeliciteerd namens kinderdagverblijf De Kei. Heel veel geluk 

met de kleine! 

 

Naar school: 

Inmiddels heeft Roan op 14 september afscheid genomen. Wij wensen 

hem veel plezier op basisschool De Klimop!!  

Lars wordt in november ook al 4 jaar en gaat ons helaas ook verlaten.  

  
De oudercommissie 

Op donderdag 1 oktober hebben wij een 2de vergadering gehad met de oudercommissie. In de nieuwsbrief 

plaatsen wij alle belangrijke mededelingen. Je kunt te allen tijde de volledig notulen op De Kei inzien.  

- We hebben al veel vragen gehad over het plaatsen van een luiercontainer. Op dit moment is het nog niet 

mogelijk om er 1 te krijgen, we wachten af of de wethouder nog iets voor ons kan betekenen.  

- We hebben bezoek gehad van de GGD. De GGD was erg positief en we hebben een positief rapport 

gekregen. Het inspectierapport kun je inzien op de website, onder het kopje ‘verwijzingen’.  

- Er is besloten dat we bij de sinterklaasviering geen sint of piet op bezoek laten komen, i.v.m. de rust. Wel 

willen we in de laatste week voor 5 december dagelijks een poppenkastvoorstelling spelen rondom 

Sinterklaas. Tevens komt Frank Peters (poppenkastspeler) 1 dag langs om voor ons poppenkast te spelen.  

- Alle ouders krijgen binnenkort een liedjesboek mee, met alle liedjes en versjes die wij dagelijks op De Kei 

zingen.  

- De Kei stuurt dit jaar geen kerstkaarten. We hebben besloten dat we een schenking geven aan een goed 

doel, namelijk: Energy for all!! Dit omdat de grote broer van een kindje in de opvang hier mee te maken 

heeft. Energy for all wil geld inzamelen om het onderzoek naar een medicijn voor 

energiestofwisselingsziekten uit te breiden en te versnellen.  

 

Foto's 

Wij zouden graag van u willen weten of u interesse heeft om foto's te laten maken van uw kind(eren). 

Mocht er genoeg animo zijn dan overwegen wij om een fotografe te laten komen op het kinderdagverblijf. 

Heeft u interesse? Stuur dan een mail naar info@kinderdagverblijfdekei.nl 

 

De herfst is weer gekomen!  

Op 21 september is de herfst weer begonnen, dat kunnen wij 

natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Er worden dagelijks 

activiteiten aangeboden, rondom het thema herfst. Denk maar aan: 

het zingen van liedjes, creatieve activiteiten, bewegingsspelletjes, 

paddenstoelen zoeken, etc.   

Rond eind november zullen wij met een nieuw thema starten, 

namelijk: Sinterklaas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leuke herfstactiviteiten: 

- Egel houdt een winterslaap: één kind is de egel, dit kind ligt 

op de grond te slapen. De andere kinderen lopen naar de egel 

en proberen hem wakker te maken door zachtjes te roepen: 

‘egel wakker worden’. Egel wil niet gestoord worden in zijn 

winterslaap en is dan ook boos als hij wakker gemaakt wordt. 

De egel probeert de kinderen te tikken. 

- Wat is weg? 

Leg een aantal herfstvruchten neer en praat er even over met 

de kinderen. Dan doen de kinderen de ogen dicht en haal jij 

er één weg. Welke is weg? 
 



 

 

Voorstellen stagiaire: 

Hallo allemaal, 

 

Mijn naam is Bauke Nellissen. Ik ben 22 jaar oud en ik woon in mill. Ik volg de 

opleiding pedagogisch medewerker niveau 3  op het ROC in Nijmegen. Ik zit nu in het 

3de jaar, dit is het laatste leerjaar daarna verwacht ik mijn diploma te behalen. 

 

Vorig schooljaar liep ik een jaar lang 2 dagen in de week stage op een 

kinderdagverblijf in Nijmegen. Ik heb daar een erg leuk jaar gehad met de kinderen 

en ik ben er daarna nog meer van overtuigd geraakt dat het werken op een 

kinderdagverblijf helemaal mijn ding is! 

 

Dit schooljaar zullen jullie mij 4 dagen in de week bij kinderdagverblijf De Kei 

tegenkomen. Jullie kunnen mij verwachten op de: 

- Maandag 

- Dinsdag ochtend 

      -    Donderdag 

               -   Vrijdag ochtend 

 

Ik heb er heel veel zin in om op deze super mooie locatie stage te komen lopen, en ik vind het erg leuk dat 

ik de eerste stagiaire van kinderdagverblijf De Kei mag zijn! 

 

Groetjes, Bauke 

 

Belangrijke mededelingen!! 

- Wij willen jullie er nogmaals op attenderen dat het niet de bedoeling is dat er een traktatie wordt 

meegebracht bij een verjaardag, geboorte of bij het afscheid nemen. Wij zetten die dag het kind in het 

zonnetje, het kind mag hier kiezen wat wij bv. eten bij het fruit- en/of groentehapje.  

- Graag uw kind(eren) oude kleren aangeven die vies mogen worden!! Kinderen moeten zich lekker kunnen 

bewegen buiten (rollen, kruipen etc.), zonder dat het erg is dat de kleren vies worden.  

- Zouden jullie a.u.b. de namen in de jassen willen schrijven. Er komen steeds meer jassen te hangen en 

het is voor ons soms lastig om te weten van wie welke jas is. Dit geldt ook voor de flessen voor de baby's, 

graag voorzien van naam. Alvast bedankt!  

- Wanneer jullie oude kleren thuis hebben die uw kind(eren) niet meer kunnen/willen dragen, dan kunnen 

wij deze hier heel goed gebruiken. Alle oude kleren zijn hier van harte welkom!!  

 
Fotowedstrijd modderdag 2015 

Op vrijdag 27 september heeft stichting 'kind van nature' bekend 

gemaakt dat kinderdagverblijf De Kei met deze mooie foto van 

Veerle heeft gewonnen!! 

Wij zijn die dag verrast met een mooie modderdoos. Hierin zitten 

allerlei spullen die we goed kunnen gebruiken tijdens onze 

modderdagen. We willen fotomodel Veerle ook bedanken, voor deze 

leuke foto!  

 

Informatieochtend 

Wij organiseren weer een informatiebijeenkomst voor 

belangstellende ouders en verzorgers. Zij kunnen dan een kijkje 

nemen op onze locatie en wij zullen de ouders informatie geven over de opvang. Deze 

informatiebijeenkomst is op zaterdagochtend 14 november van 10.00 tot 12.00 uur. Kent u ouders die 

geïnteresseerd zijn, dan zouden wij het fijn vinden als u hen informeert. Belangstellenden kunnen zich 

hiervoor telefonisch of via de mail aanmelden.  

 

Groei 

Wij kunnen weer met trots melden dat er veel nieuwe inschrijvingen zijn. Inmiddels hebben zich al 35 

kindjes aangemeld op De Kei!! 

 

Met vriendelijke groet, 

Team De Kei 

Telefoon: 0485-210087     Like onze facebookpagina! 

Mobiel: 06-13180151 


