Dit is onze 20ste 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.

Inmiddels hebben Aeden, Jill, Lieze, Keet, Dave en Ive afscheid genomen op de
Kei. Wij wensen hen veel plezier op de basisschool!

Vaccineren
Inmiddels hebben wij een vaccinatiebeleid opgesteld, deze is met ons personeel en met de
oudercommissie besproken en goedgekeurd.
Jullie zullen dit beleid waarschijnlijk al op papier hebben ontvangen, op onze website vind je oeen link
naar ons vaccinatiebeleid.
Wij willen jullie vragen om het vaccinatiebewijs van uw kind(eren) aan ons (Anita of
Rowan) te laten zien, zodat wij weten of uw kind(eren) is ingeënt. Wij zullen hier geen
kopie van maken, enkel een notitie dat uw kind(eren) wordt ingeënt.
Ons vaccinatiebeleid zal vanaf januari 2021 ingaan. Vanaf januari 2021 kunnen kinderen die niet
worden ingeënt volgens het rijksvaccinatieprogramma geen gebruik maken van opvang bij de Kei
(uitgezonderd als dit vanwege medische redenen niet mogelijk is: zie ons vaccinatiebeleid).

De oudercommissie:
Wanneer jullie vragen of opmerkingen hebben kun je contact opnemen met de contactpersoon van de
oudercommissie:
oudercommissie.dekei@gmail.com
De volgende vergadering staat gepland op dinsdag 13 oktober om 20.00 uur, wil je hierbij aanwezig
zijn, dan graag via bovenstaand e-mailadres opgeven.

Kosteloos materiaal weken

Van maandag 24 augustus t/m vrijdag 4 september hebben we de kosteloos materiaalweken.
Kinderen gaan spelen met allerlei materialen, zoals: lege flessen/pakken/dozen, natuurlijke materialen
en voorwerpen die we in huis hebben en normaal weggegooid zouden worden. Kinderen mogen
ontdekken en worden uitgedaagd om hun eigen creativiteit en fantasie te gebruiken.
Tevens bieden we activiteiten aan, zoals muziekinstrumenten maken van bakjes (trommels), lege
flessen, etc., waterbanen/knikkerbanen maken van pvc buizen, keukenrollen en bakjes, bouwen met
materialen als houtblokken, dozen, bakjes, buizen, wat blijft er drijven en wat zinkt er naar de
bodem?, met water (op de stoep verven) en met modder verven, kijk- en voeldozen maken voor de
kleinste, we hebben voor de kleinste veel bubbeltjes plastic op de groep, de kinderen kunnen
ontdekken en voelen. Tevens maken we binnen gebruik van zand- en water bakken en bij de peuters
van een mais tafel.
Belangrijke info:
•

We hebben op dit moment op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag lange
wachtlijsten. Wanneer je in verwachting bent en je kind(eren) wilt inschrijven, raden
wij aan om dit op tijd te doen. Zodat wij hopelijk een plekje voor jullie kunnen reserveren vanaf de gewenste datum.

•

Denken jullie er a.u.b. aan dat jullie ruilaanvragen minimaal 48 uur voor de desbetreffende dag die je wilt ruilen aanvraagt. Je mag een dag 1 maand voor de desbetreffende datum ruilen en 3 maanden na de desbetreffende datum ruilen. Jullie horen van ons
3 weken voor de gewenste datum of dit mogelijk is. Voor meer informatie zie onze
handleiding wat betreft het ruilen (deze kunnen jullie ook op onze website vinden bij:
verwijzingen en downloads).

•

Vanwege de Corona maatregelen is de peuteryoga afgelopen voorjaar/zomer niet
doorgegaan. Voorheen kwam Willeke (yogadocent) een aantal maanden in het voorjaar/zomer yogalessen verzorgen voor de peuters, maar aangezien we nu zo min mogelijk volwassenen op de Kei willen laten komen is het dit jaar niet doorgegaan. We
hopen dat we dit volgend jaar weer kunnen oppakken.
Ook rondleidingen voor nieuwe ouders worden op dit moment (vanaf 16 maart) op de
zaterdagen verzorgd, i.v.m. de maatregelen die we treffen rondom ons corona beleid.

De stagiaires van aankomend schooljaar stellen zich hieronder aan jullie voor:

Mijn naam is Shania van Wanroij, ik ben 17 jaar oud. Ik ga naar school op ROC
de Leijgraaf en ik zit in mijn laatste schooljaar, ik doe de opleiding
pedagogisch medewerker niveau 4.
Afgelopen jaar heb ik ook op De Kei stage gelopen. Ik heb het toen heel erg
leuk gehad en daarom kom ik nog een jaar terug. Ik loop stage op maandag
en dinsdag. Op maandag ben ik bij de bloemengroep aanwezig en op dinsdag
ben ik op de vlindergroep aanwezig. Verder houd ik er van om buiten te zijn,
te kletsen met vrienden, uitstapjes te maken en te reizen.

Beste ouders/verzorgers,
Ik ben Elcke Berends 18 jaar oud en woon in Mill.
Ik woon samen met mijn ouders en mijn 2 jongere broertjes van 15 en 17 jaar
oud. Ik heb ook 2 honden genaamd: Bing en Bumper.
Dit jaar zal ik hier stage komen lopen op de maandag, dinsdag en woensdag.
Ik doe de opleiding gespecialiseerd pedagogisch medewerkster niveau 4 en zit
nu in mijn 3e en laatste leerjaar.
Mijn hobby’s zijn: tekenen, lezen, oppassen en hockey.
Wat ik in mijn vrije tijd doe is: oppassen, met vriendinnen afspreken en
werken. Ik kijk uit naar deze stage omdat deze visie goed bij mij past en ik dit
interessant vind.
Ik kijk er erg naar uit om hier stage te komen lopen en hoop hier veel te leren!
Hallo allemaal,
Ik ben Jolijn de Cock. Ik ben 17 jaar oud en woon in Sint Anthonis. Dit
schooljaar volg ik het tweede jaar van de opleiding Gespecialiseerd
Pedagogisch Werk aan het ROC Nijmegen. Ik ga op donderdag en
vrijdag stage lopen op de vlindergroep.
Naast dat ik naar school ga en stage loop, heb ik twee eigen pony's en
ben ik regelmatig aan het sporten met mijn labradoodle Bo.
Ik hoop bij de Kei veel te leren en een leuke tijd te hebben!

Beste ouders,
Mijn naam is Mirte Hubers. Ik ben 18 jaar en ik woon in Venhorst. Ik volg
de opleiding Gespecialiseerd pedagogisch medewerker (niveau 4) op het
ROC Ter AA in Helmond. Ik zit nu in mijn examenjaar.
In de periode van 31 augustus 2020 tot en met 30 juni 2021 kom ik hier
stage lopen op de bloemen groep. In deze periode zal ik twee dagen in de
week aanwezig zijn, op de dinsdagen en de donderdagen.
Mijn hobby is leuke dingen doen met vrienden en vriendinnen.
In het weekend werk ik bij Plein 31 in Venhorst. Ook pas ik regelmatig op
bij een jongetje van 2 jaar oud.
Ik verwacht dat het een leuke en leerzame periode gaat worden.
Ik heb er erg veel zin in.

Hallo iedereen!
Mijn naam is Esmee Derks. Ik ben 19 jaar oud en ik woon in Gassel met
mijn ouders, mijn oudere zus en mijn tweelingzus. Aankomend schooljaar
ga ik de opleiding Pedagogiek op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
volgen. Ik kom vanaf 7 september op de maandag stage lopen bij de
peuters bij de Kei.
Mijn vrienden en familie zouden mij als erg zorgzaam en sociaal
omschrijven. Verder houd ik van lezen, dansen, afspreken met vrienden
en knuffelen met mijn hond Joy.
Ik heb er super veel zin in om met iedereen kennis te maken en ervaring
op te doen in dit vakgebied.
Groetjes Esmee
Doorstroming naar de peutergroep
Zoals jullie weten hebben wij 1 peutergroep waar maximal 16 peuters kunnen spelen.
Nu is het zo dat kinderen vanaf de 2 jaar op de peutergroep (vlindergroep) kunnen spelen,
maar dat betekent niet dat een kind meteen met 2 jaar altijd al kan doorstromen.
Op dagen waarbij het op dit moment rustig is, kan een kind misschien al meteen met 2 jaar
doorstromen, terwijl er op een andere dag nog geen plek zal zijn en kinderen wat langer
moeten wachten voordat ze kunnen doorstromen naar de peutergroep en bijv. met de 3 jaar
pas doorstromen.
De richtlijnen die wij aanhouden voor de doorstroming naar de peutergroep zijn:
- Leeftijd: het kind dat het oudste is, daarvan zullen wij ouders benaderen om te vragen of zij
willen dat hun kind doorstroomt naar de peutergroep.
- Meerdere dagen opvang: wanneer een kind al een dag op de peutergroep speelt en er op een
andere dag(en) nog geen plek is, zal het volgende plekje zo snel mogelijk naar het kind gaan
die meerdere dagen komt. Zodat hij/zij zo snel mogelijk alle dagen op de peutergroep kan
spelen.
Bedenk wel dat als jouw kind(eren) met de 2 jaar nog niet kan doorstromen naar de
peutergroep, omdat er nog geen plek is, dat dit waarschijnlijk ook voor meerdere kinderen
geldt op de bloemen- en/of rupsengroep die ongeveer van dezelfde leeftijd zijn.
Op de bloemen- en rupsengroep zullen ze er ook voor zorgen dat de peuters worden uitgedaagd
en gelukkig zijn wij ook veel buiten, zodat alle kinderen samen kunnen spelen. Bij
buitenactiviteiten met de peuters zullen alle peuters hierbij betrokken worden.
Wij hopen op jullie begrip en zijn er vragen, dan horen wij dit heel graag. Rond de 2de
verjaardag van uw kind(eren) nemen wij altijd contact met jullie op, zodat je weet wanneer er
plek op de vlindergroep zal zijn voor uw kind(eren).

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!

