
                                                                                         

Nieuwsbrief januari 2016 

 

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

  leuke weetjes, nieuwe informatie en bijzonderheden vermelden. De  

   nieuwsbrief zal elk kwartaal verschijnen.  

 

 

Aller eerst wensen wij iedereen een Kei fijn, gezond en kindvriendelijk 

2016 toe! 

 
Geboren: 

Zoë Kremers 07-10-2015 Mill 

Yara Hartjes 16-10-2015 Wanroij 

Janna Robben 18-11-2015 Mill 

Ise Jasmin Driessen 19-11-2015 Mill 

Liam Schonenberg 20-11-2015 Langenboom 

Jesse ten Haaf 20-11-2015 Grave 

Ties Jansen 07-12-2015 Wanroij 

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

 

Verhuizing naar de andere groep:  

Aangezien we in korte tijd zo ontzettend gegroeid zijn, zijn we vanaf januari verhuisd naar de andere 

groep. In deze bloemengroep kunnen 16 kindjes komen spelen. Het ziet er nu naar uit dat we rond 

februari/maart op de maandag en donderdag de groep alsnog gaan splitsen. Zodat er een aantal kindjes bij 

de vlindergroep en een aantal kindjes bij de bloemengroep horen. Hoe we dit gaan indelen krijgen jullie 

tijdig te horen.  

Naar school:  

Inmiddels heeft Lars op 23 november afscheid genomen. Wij wensen 

hem veel plezier op basisschool De Schare!! 

Isa, Hanne en Dax worden binnenkort ook al 4 jaar en gaan ons helaas 

ook verlaten.  

  
Telefoon op de groep:  

Inmiddels hebben we 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 voortaan ook met dit nummer.  

Het telefoonnummer voor op de groep is: 0629853002 

 

 

Luiercontainer: 

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).  

 

Wat een verwennerij 

Wat zijn wij op De Kei toch verwend door Sinterklaas! In de week van Sinterklaas stonden er elke ochtend 

cadeautjes voor ons klaar, waar alle kindjes op de Kei mee mogen spelen. We hebben een spiegel gekregen 

van kluspiet, verkleedkleren, een poppenbed, boekjes, babyspeelgoed, etc. Er wordt al volop met het 

speelgoed gespeeld. 



 

 

 

Thema: ‘kleuren’ 

In januari willen we starten met het thema ‘kleuren’. We stellen elke week een kleur centraal in de groep, 

namelijk: 

- week 2: rood 

- week 3: geel 

- week 4: blauw 

- week 5: groen 

Als jullie kind(eren) graag willen mogen zij ook in stijl komen, dus in kleding van de kleuren van de week 

komen. 

 

Aankomende 4 weken gaan we o.a. spelletjes doen a.h.v. kleuren, denk aan: ik zie, ik zie, wat jij niet ziet 

en de kleur is, zoekspelletjes, spelletjes met de kleurendobbelsteen, etc. 

We doen creatieve activiteiten met de baby’s en peuters en we zingen liedjes a.h.v. het thema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘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 alvast meegenieten van deze mooie 

uitspraak:  

- Bauke zei op dinsdag tegen de kinderen, het is vandaag echt een 

mannendag. ‘Nee, Bauke’ zei Ferre, het is vandaag dinsdag! 

 

Belangrijke mededelingen!! 

- 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!  

- 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. Wanneer je een dag en/of dagdeel wilt ruilen kan dit 

altijd, geef dit dan tijdig aan via 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!  

- 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!!  

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Team De Kei 

Telefoon: 0485-210087     Like onze facebookpagina! 

Mobiel: 06-13180151 

Het is mogelijk dat je kind moeite heeft om kleuren te 

herkennen. Peuters staan nog aan het begin van hun 

ontwikkeling. Ze moeten de tijd krijgen om zich (abstracte) 

begrippen zoals kleur eigen te maken. Jullie kunnen ook thuis 

rond het thema ‘kleuren’ werken.  

 

Leuke activiteiten voor thuis, rondom ‘kleuren’: 

Het  
- Benoem de kleuren voor je peuter en laat je kind de kleuren 

opnoemen die hij kent.  

- Speel het spel: ik zie, ik zie, wat jij niet ziet en de kleur is…  

- Speel bv. een spelletje waarbij je kind twee voorwerpen 

mag zoeken die dezelfde kleur hebben.  

 

 

 


