
                                                                                         

Nieuwsbrief juli 2015 

 

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

  leuke weetjes, nieuwe informatie en bijzonderheden vermelden. De  

   nieuwsbrief zal elk kwartaal verschijnen.  

 
Geboren: 

Abe Theunissen 16-06-2015 Sint-Hubert 

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

 

Informatieochtend  

Aankomende zaterdag 11 juli hebben wij van 10.00 – 12.00 uur een informatieochtend voor 

geïnteresseerde ouders. Zij mogen een kijkje komen nemen op het kinderdagverblijf en zij krijgen 

informatie over het kinderdagverblijf.  

 
Ondernemersprijs 2015 

Wij zijn trots met het winnen van de ondernemersprijs 2015. Wij 

willen iedereen bedanken voor de waardering en vertrouwen in 

gastouderbureau Roos en kinderdagverblijf De Kei!!  
 

De oudercommissie 

Sinds kort hebben wij ook een oudercommissie, waar u ook met 

alle vragen terecht kunt. De oudercommissie bestaat uit: 

- Voorzitter: Marloes Crouwers 

- Penningmeester: Heleen van de Wiel 

- Contactpersoon: Lianne Rongen 

Wij zijn heel erg blij met deze actieve ouders en wensen ze veel 

plezier en succes!  

 

Folders en luieremmer zakken om mee te nemen 

In de hal vind je nu verschillende interessante folders die u zo 

mag pakken en mee naar huis kunt nemen. Tevens liggen er in de 

hal altijd luieremmer zakken die u ook mag pakken. 

 

Lekker vies worden tijdens de ModderDag op maandag 29 juni! 

Tijdens ModderDag ontdekken kinderen wat modder is en hoe je er mee kunt spelen. Dit hebben wij op 

maandag 29 juni ook met de kinderen gedaan. Wat een leuke, spetterende, kliederdag was het. We waren 

de hele ochtend met de kinderen buiten. De kinderen mochten eerst kunstwerken maken met modder, ze 

werden voorgelezen uit het boek ‘de grootste modderpoel van de hele wereld’ en na het fruit eten gingen 

we kijken hoe de varkens in de modder rolden. Dat was wel erg interessant. Daarna mochten ze modder 

maken met zand en water en konden we er ook als varkentjes lekker in de modder rollen. Op het begin 

was het voor de meeste nog een beetje gek, maar al snel werd er gesprongen en gekliederd in de modder.  

 

De diertjes 

Het is leuk om te zien dat de kinderen al zo goed kunnen helpen bij de dieren. Ze staan vaak te popelen 

om naar de dieren toe te gaan. Inmiddels hebben we er 2 nieuwe konijntjes bij, die we van Flore hebben 

gekregen. De nieuwe konijntjes hebben al helemaal hun plekje gevonden en spelen al volop met de andere 

konijnen en cavia’s. Vrijdag worden we weer verblijd met 2 kleine geitjes. Deze hebben jullie misschien al 

gezien met de open dag.  



 

Onze varkens hebben al leuke namen gekregen, namelijk: Henk en Harrie. Lars kwam met het leuke idee 

om een varkentje ‘Henk’ te noemen. Sven vond ‘Tijn’ wel een erg leuke naam voor het kleine bruine geitje. 

Jullie mogen allemaal mee denken over leuke namen voor de dieren!  

 

Verse hapjes voor de jongste 

Wij bieden voor alle kinderen verse groente en fruit hapjes. We plukken met de kinderen aardbeien, 

broccoli, wortels en kersen in eigen tuin. We proberen de kinderen hier zoveel mogelijk bij te betrekken. 

Tevens bieden we afwisselend zelfgemaakte groentespread, komkommerspread, guacamole en/of 

zelfgemaakte aardbeienjam. Samen bereiden met de kinderen, maakt het voor de kinderen al een stuk 

interessanter.  

Tevens bieden wij voor de jongste kinderen verse hapjes. Voor het fruithapje wordt er vers fruit gepureerd 

en ’s middags bieden wij afwisselend verschillende warme hapjes. Hieronder vindt u een lekker recept voor 

uw baby die makkelijk te maken is (het recept is voor ong. 1-2 porties).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groei  

Wij zijn ontzettend blij met de groei van het aantal aanmeldingen in het 

kinderdagverblijf. Op dit moment hebben we onze 21ste inschrijving binnen, 

daar zijn wij heel blij mee! 

 

Thema zomer   

De zomer is begonnen, dat kunnen wij op kinderdagverblijf De Kei natuurlijk 

niet onopgemerkt voor bij laten gaan. We hebben een strandhoekje op de 

groep, waar de kinderen lekker in het tentje kunnen kletsen, lezen, spelen en 

ontdekken. We bieden ook verschillende activiteiten rondom het thema ‘zomer’ denk aan verschillende 

knutselactiviteiten, het maken van zandkastelen in de zandbak of het ontdekken wat er blijft drijven en wat 

er zinkt in het water. Natuurlijk moeten we de plantjes ook extra water geven in de warme zomermaanden.  

 

Wanneer het echt warm weer wordt, willen we zo vroeg mogelijk met de kinderen naar buiten, zodat we ’s 

middags in de extreme hitte de verkoeling binnen kunnen opzoeken. Vorige week hebben de kinderen zich 

prima vermaakt, toen we ’s middags het zwembadje binnen op de groep hadden opgezet. Tevens is het 

belangrijk dat de kinderen genoeg drinken (vooral bij het warme weer). Er staat daarom ook altijd drinken 

buiten voor de kinderen, zodat ze tijdens het buitenspelen genoeg kunnen drinken. Wij hebben ook lekkere 

waterijsjes gemaakt, waar de kinderen al een aantal keer van gesmuld hebben.. jammie dat lusten ze wel!  

Tip: bij warm weer kun je zwemkleding in de tas doen voor uw kind, wij zetten regelmatig de sproeier aan 

en/of bij genoeg begeleiding zetten we een klein badje op.  

 

 

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

 

Met vriendelijke groet, 

Team De Kei 

Telefoon: 0485-210087     Like onze facebookpagina! 

Mobiel: 06-13180151 

Klaar voor de eerste hapjes! 

 
Pompoen met wortelsap 

200 gr pompoen 
50 ml wortelsap 
staafmixer 

 
1) schil de pompoen, verwijder de draden en zaden en snijd hem in stukjes.  Zet de 

pompoen op met 200 ml water en doe de deksel op de pan.  
 
2) Kook de pompoen in 15-20 min. gaar. Giet af, pureer de pompoen met de staafmixer. 

Voeg het wortelsap toe om de gewenste dikte te krijgen.  
 

 
 
 


