Dit is onze 19de nieuwsbrief van kinderdagverblijf De Kei, waarin
wij leuke weetjes, nieuwe informatie en bijzonderheden vermelden.
De nieuwsbrief zal elk kwartaal verschijnen.
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Van harte gefeliciteerd namens kinderdagverblijf De Kei.
Heel veel geluk gewenst met de kleine en wij kijken uit naar jullie komst op de Kei.

Seppe zal binnenkort afscheid nemen op de Kei. Wij wensen hem veel plezier op
de basisschool!

Vanaf maandag 11 mei konden alle kinderen weer komen spelen op de Kei, dat vonden wij ontzettend
fijn. Wij hadden iedereen gemist en wat zijn de kinderen toch gegroeid.
Voor de meeste kinderen was het weer even wennen hier,
maar gelukkig voelde het voor veel kinderen alweer snel vertrouwd op de Kei.
Wij hopen dat we door de maatregelen die we nu nemen, een fijne en veilige opvang kunnen bieden
voor iedereen!

Corona maatregelen:
Wij volgen de ontwikkelingen omtrent het Corona virus op de voet. Via de GGD en het RIVM worden
er richtlijnen opgesteld, die wij dienen op te volgen.
Alle maatregelen die wij nemen, staan in het protocol beschreven die bij ons op de website te vinden
is.

Modderweek (29 juni t/m 3 juli)
Op zondag 28 juni is er in Nederland weer een
officiële modderdag, wij maken er op de Kei
weer een modderweek van!
De modderweek op de Kei vindt plaats in week
26
maandag 29 juni t/m vrijdag 3 juli).
De kinderen graag in oude kleren naar de Kei
brengen, zodat zij lekker kunnen kliederen en
vies mogen worden.
De modder zal hoogstwaarschijnlijk niet goed, of
helemaal niet uit de kleren gaan. Wanneer het
mooi weer is kunnen de kinderen ook in hun
luier, onderbroek of oude zwemkleding hier
spelen met de modder.
Tijdens deze modderweek ontdekken kinderen
wat modder is en hoe je er mee kunt spelen. De
kinderen ontdekken hoe je modder maakt, ze
mogen er zelf ook in kliederen en er
kunstwerken mee maken, er worden bijpassende
boekjes voorgelezen en liedjes gezongen en
natuurlijk wordt er ook een modderbadje
gemaakt bij onze varkens Beb en Truus.

Bericht vanuit de oudercommissie:
In 2020 zijn er in de oudercommissie een aantal wijzigingen geweest. Onze voorzitter Bas
Reedijk is in januari afgetreden als voorzitter, Daniëlle Kremers is toegetreden tot de oudercommissie. Wij willen Bas nogmaals bedanken voor zijn inzet en heten Daniëlle van harte
welkom. Op dit moment bestaat de oudercommissie uit:
•
•
•
•
•

Voorzitter: Heleen van de Wiel-van Berlicum
Contactpersoon: Inge van Munster-van der Wijst
Penningmeester en notulist: Janneke Rigters-Schimmel
Lid: Marieke van Bommel-Pas
Lid: Daniëlle Kremers

Mocht je vragen of opmerkingen hebben kun je contact opnemen met de contactpersoon van
de oudercommissie:
oudercommissie.dekei@gmail.com
Graag zien we jullie bij de volgende vergadering op di. 13 oktober om 20.00 uur!gebeuren.

Even voorstellen:
In de zomervakantie en tijdens het verlof van Miranda komen Sanne en Renske ons team tijdelijk
versterken.
Sanne zal op vrijdag werkzaam zijn tijdens het verlof van Miranda Tielemans. Saskia zal de dagen van
Miranda overnemen op de bloemengroep en Sanne zal t/m december werkzaam zijn bij de rupsen
samen met Kim.
Renske zal ons in de zomervakantie komen ondersteunen en ook hopen wij dat Anouk binnenkort haar
diploma behaalt en bij ons kan komen invallen in de vakantieperiode. Anouk heeft afgelopen jaar bij
ons stage gelopen bij de rupsen en de vlinders.

Hieronder stellen Sanne en Renske zich aan jullie voor.
Hallo iedereen,
Mijn naam is Sanne Lange, ik ben 24 jaar en woon in Sint
Hubert op een melkveebedrijf.
Ik werk bij ‘Koetje boe’ in Haps. De komende vrijdagen werk ik
hier bij ‘De Kei’.
De spontaniteit, waardering en het enthousiasme van de
kinderen en de ouders maakt het werk in de kinderopvang
bijzonder. Ik vind het super leuk dat ik deel mag uitmaken van
de ontwikkeling van de kinderen. Dat we samen dingen kunnen
ontdekken en dat we genieten van alles om ons heen.
Ik heb er kei veel zin!
Groetjes Sanne Lange

Dag lieve kindjes/ouders,
Mijn naam is Renske van Heumen, 25 jaar oud en ik woon samen met
mijn vriend en ons zoontje in het mooie Langenboom. Per 1 juli ga ik
‘tijdelijk’ aan het werk op kinderdagverblijf De Kei! Hierna zal ik als
gastouder vanuit thuis gaan werken. Ik heb er erg veel zin in! Hoop
jullie snel te zien!

Belangrijke info:
•

Onze gevonden voorwerpen bakken zitten erg vol. Graag volgende week kijken of er
nog iets van je in ligt (o.a. mutsen, elfenvleugels van de carnaval, wanten ,etc.), na
volgende week gaan we de bak legen. We zetten de gevonden voorwerpen bakken onder het 1ste afdak bij de rupsen.

•

In week 26 (maandag 22 juni t/m vrijdag 26 juni) worden er door Anita dagelijks
groepsfoto's gemaakt. Deze groepsfoto's worden na afloop via de mail naar jullie verstuurd.

•

Volgende week woensdag (17 juni) heeft Anouk haar laatste stagedag op de Kei. Shania zal op vrijdag 10 juli haar laatste stagedag hebben. Shania komt na de zomervakantie wel weer op de Kei stage lopen, maar dan op een andere groep.

•

Het is vanaf nu mogelijk om met 2 ouders in te loggen via Portabase. Voorheen kon 1
ouder zich inloggen via zijn/haar e-mailadres om bijv. het schriftje in te zien en ruilingen aan te vragen, vanaf nu kunnen wij voor beide ouders een account aanmaken.
Wanneer je er graag een account bij wilt hebben, dan horen wij het graag van jullie.
Wij zullen dan een extra account aanmaken.

De diertjes
We hebben 2 nieuwe biggetjes op de Kei, genaamd Beb en Truus.
Ze genieten er van om geaaid te worden, of met de bal te spelen als de kinderen of wij deze voor ze
weggooien. Ook maken we regelmatig een modderbadje voor ze en dat vinden ze natuurlijk heerlijk.
Ook zijn er 2 geitjes naar Zoë en Yoël gegaan. Ze worden hier goed verwend en komen hier gelukkig
niets te kort.

Liedjes van de Kei op spotify
Veel liedjes die wij op de Kei zingen, staan op Spotify.
Volg de map 'KEI LEUKE LIEDJES' en daar staan ze bijna allemaal in.
Bij elk thema staan er vaak nieuwe liedjes centraal,
deze komen ook in de map van KEI LEUKE LIEDJES te staan

Wanneer u de nieuwsbrief niet wilt ontvangen, dan kunt u zich hiervoor afmelden door een mail te
sturen naar: info@kinderdagverblijfdekei.nl

Met vriendelijke groet, Team De Kei
Tel: 0485-210087 of 06-13180151

Like onze facebookpagina!

