
                                                                                         

Nieuwsbrief april 2016 

 

 

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

  leuke weetjes, nieuwe informatie en bijzonderheden vermelden. De  

   nieuwsbrief zal elk kwartaal verschijnen.  

 

 

Geboren: 

Art van Berlicum 31-01-2016  Wilbertoord 

Lotte Reedijk 22-02-2016 Wilbertoord 

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

Naar school:  

Inmiddels hebben Isa, Hanne en Dax bij ons op De Kei afscheid genomen. Wij wensen hen veel plezier op 

de basisschool.  

Sven wordt binnenkort ook al 4 jaar en gaat ons helaas ook verlaten.  

 

 

 

Kas voor onze moestuin  

We kunnen dit voorjaar weer volop zaadjes zaaien en plantjes poten. Niet alleen in de grote moestuin, 

maar nu ook in de nieuwe kas. We zijn afgelopen weken al begonnen met het zaaien van de wortelplantjes 

samen met de kinderen. Wanneer de kas helemaal op zijn plek staat, kunnen we met de moestuintjes van 

de Albert Heijn beginnen. Wanneer jullie thuis nog moestuintjes over hebben, dan zijn ze hier altijd 

welkom! 

 

Voorstellen nieuwe stagiaire:  

Ik ben Marieke van der Loop, ik ben 18 jaar en ik woon in Zeeland.  

Ik zit op ROC de Leijgraaf in Veghel en studeer Gespecialiseerd 

Pedagogisch Werk Kinderopvang niveau 4. 

 

Ik vind het erg leuk om te gaan oppassen, winkelen met mijn vriendinnen 

en op z’n tijd een paar uurtjes te knutselen, cake/ taart maken en dan 

versieren. 

 

Familie en vrienden omschrijven mij als een hele spontane meid, die altijd 

vrolijk is.  

 

Vanaf  woensdag 20 april 2016 t/m donderdag 23 Juni 2017 ga ik stage 

lopen bij de kei, Jullie zien mij elke week op woensdag en donderdag. Na 

de zomervakantie zal ik mijn stage voort zetten.  

 

Ik heb er KEI veel zin in!! 

 

 

 

 



 

Informatieavond 
Datum: 2 juni 2016. Locatie: nog niet bekend. Tijden: van 19.30-22.00 uur.  

Het thema van deze avond is: buiten slapen en de Ontwikkeling van jongens en meisjes:  het is echt 

anders! 

 

Inleiding (ontwikkeling van jongens en meisjes): 

De afgelopen tientallen jaren hebben we geleefd in de veronderstelling dat jongens en meisjes in wezen 

hetzelfde waren. Nieuw wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat jongens en meisjes wel 

gelijkwaardig zijn, maar niet gelijk, iets wat in de praktijk van alle dag al zolang merkbaar is. Welke 

verschillen ervaart u tussen jongens en meisjes?  

Wat is de reden van de verschillen tussen jongens en meisjes? 

 

Kennis over de verschillen in de ontwikkeling tussen jongens en meisjes biedt de mogelijkheid om kinderen 

te helpen en uit te dagen naar hun mogelijkheden. Hierdoor ontstaat begrip,waardoor we anders naar hen 

kunnen kijken en waarderen. 

 

Inhoud (ontwikkeling van jongens en meisjes): 

Theoretische onderbouwing in het verschil in ontwikkeling van jongens 

en meisjes. 

- Welke verschillen tussen jongens en meisjes worden ervaren in het 

werkveld? 

- Wat is de reden van de verschillen tussen jongens en meisjes?  

- Welke consequenties heeft dit voor alle ontwikkelingsgebieden? 

- Wat hebben jongens en meisjes nodig om te kunnen ontwikkelen, en 

ook om tot een eigen identiteit te komen? 

- Welke spelen en activiteiten bieden jongens en meisjes de beste 

mogelijkheden om zich te ontwikkelen? 

- Hoe bied je deze activiteiten aan? 

 

U kunt zich opgeven voor deze avond, bij voorkeur via de mail. info@kinderdagverblijfdekei.nl Er zijn geen 

kosten verbonden aan deze avond.  

 

Telefoon op de groep:  

Wij hebben een telefoon op de groep, zodat ouders direct naar de leidsters op de groep kunnen bellen 

wanneer er bijzonderheden zijn met betrekking tot hun kind. Andersom bellen leidsters ook met dit 

nummer. Het telefoonnummer voor op de groep is: 0629853002 

 

Voorstellen nieuwe medewerkster:  

Mijn naam is Rowie van Els, ik ben 22 jaar en woonachtig in Mill.  

Ik ben opgegroeid  met het buitenleven, samen met mijn 

broer en twee zussen. 

Nadat ik een tijdje in Gilze heb gewoond ben ik weer terug 

verhuisd naar het vertrouwde Mill.  

Hier woon ik nu samen met mijn vriend Wouter. In mijn vrije 

tijd ben ik graag bij vriendinnen, een dagje aan het 

snowboarden of werk ik met veel plezier bij het tuincentrum 

van mijn vader. 

 

Voordat ik ook bij het leuke en gezellige team van de Kei 

mocht komen werken heb ik de opleiding pedagogisch 

medewerker niveau 4 afgerond. Vervolgens heb ik een 

aantal jaar met veel plezier op een kinderdagverblijf in Gilze 

gewerkt. 

 

Ik vind het super om een baby’tje zich zelf te zien ontwikkelen tot een grote peuter die helemaal klaar is 

om naar school te gaan. Hierbij stimuleer en motiveer ik de kinderen graag spelenderwijs om zich zelf in 

zijn/haar ontwikkeling telkens weer uit te dagen.  

Dat de kinderen bij de Kei elke dag buiten kunnen spelen en alle ruimte hebben om het buiten leven te 

ontdekken vind ik geweldig.  

 

Vanaf 11 april kom ik Nancy voor een aantal weken vervangen. Ik zal dan voornamelijk op de maandag en 

dinsdag te zien zijn. 

 

Ik heb er Kei veel zin in en hoop jullie snel te zien!! Liefs, Rowie 

 



 

 

 

‘Prietpraat’ 

Wat kunnen wij hier toch vaak lachen om alle wijze en leuke uitspraken van de kinderen. Wij zijn vanaf nu 

begonnen met opschrijven van die mooie uitspraken. Wij laten jullie even meegenieten van deze mooie 

uitspraken: 

- Ferre is naar een binnenspeeltuin geweest en hij vertelde ons dat hij van een hele harde glijbaan was 

gegaan. Waarop Rowan vroeg: was het soms een hele steile glijbaan? Nee Rowan, zei Ferre. Hij kon niet 

steigeren.  

- Irma is klaar met werken en zegt om 17.00 uur: ‘dag kinderen, ik ga naar huis’. Waarop Jens vraagt: ga 

je werken? (haha Irma had zeker nog niks gedaan).  

- Bauke zegt tegen Sven: ‘we moeten nog even wachten op Ferre’. Waarop Sven zegt: ‘het is ook altijd 

hetzelfde’.  

 

Pasen 

We hebben genoten van de weken voor Pasen. Samen met de kinderen hebben we flink geknutseld, ook de 

baby's hebben met hun handjes goed hun best gedaan. De laatste week voor Pasen hebben we elke dag 

eitjes gezocht en lekker geluncht en daar hoorde natuurlijk wel een eitje bij.  

`  

 

 

Belangrijke mededelingen!! 

- Zoals de meeste al weten hebben wij een luiercontainer. Hiervan kunnen jullie tijdens werkdagen ook 

gebruik van maken. De luiercontainer staat meteen rechts achter de muur, wanneer je de inrit op komt 

rijden (net na de poort).  

- Graag opletten wanneer u met de auto op de in- en uitrit komt. Het kan druk zijn met auto’s en fietsen, 

dus graag zachtjes rijden! Stop bij het verlaten van de inrit bij de brievenbus zodat u goed zicht heb of er 

iets aan komt van links of rechts. 

- Wanneer uw kind een dagje ziek is, is dit heel vervelend maar kan deze dag niet geruild worden. Dit 

i.v.m. inzet personeel die die dag al ingepland staan.  

- U heeft altijd de mogelijkheid om een dag te ruilen ongeacht u 52, 50 of 40 weken  gebruik maakt van 

kinderopvang. Een dag of dagdeel kan binnen een periode van een maand geruild worden. Deze periode 

geldt zowel voor als na de dag waarmee geruild wordt, waardoor de totale periode van de ruilmogelijkheid 

op 2 maanden komt. Ruilen of een extra dag of dagdeel aanvragen kunt u aanvragen via het oudergedeelte 

in NioKids.  

- 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!  

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Team De Kei 

Telefoon: 0485-210087     Like onze facebookpagina! 

Mobiel: 06-13180151 


