
                                                                                      

 
 

Dit is onze 21ste nieuwsbrief van kinderdagverblijf De Kei, waarin wij leuke 

weetjes, nieuwe informatie en bijzonderheden vermelden. De nieuwsbrief zal 

elk kwartaal verschijnen. 

 

 

 

 

Geboren 

Fabian Claassen          13-08-2020 

Nijs Koelewijn                       21-08-2020 

Mees van Katwijk                  27-08-2020 

Sam van Erp                          28-08-2020 

Lonne Heurkens                    03-09-2020 

Lenne Thijssen                      07-09-2020 

Jasmijn Koppes                     22-09-2020 

Liv van der Wijst                   09-11-2020 

Lenn Schraven                       23-11-2020 

Vieve Hermens                      28-11-2020 

 

Van harte gefeliciteerd namens kinderdagverblijf De Kei.  

Heel veel geluk gewenst met de kleine en wij kijken uit naar jullie komst op de Kei. 

 

Ook is Miranda op 2 september bevallen van een zoon Sam. Wij wensen Paul, Miranda en Daan heel veel 

geluk met hun zoontje en broertje.  

 

Miranda zal vanaf woensdag 9 december weer te zien zijn bij de Kei! 

 

 

Inmiddels hebben Loek, Harvey, Juul, Fay, Joshua, Nova en Bibi afscheid genomen op 

de Kei. Wij wensen hen veel plezier op de basisschool! 

 

 

 

 

 

 
Belangrijke info 

 

-    Renske zal eind december afscheid van ons nemen en als gastouder aan het werk gaan. Renske heeft 

ons tijdelijk op verschillende dagen en op alle drie de groepen uit de brand geholpen tijdens o.a. 

vakanties van leidsters, daar zijn wij Renske erg dankbaar voor! 

De laatste dag dat Renske op de Kei is, zal op maandag 21 december zijn.  

 

-    Mochten jullie de opvang willen verlengen, dan raden wij jullie aan om dit op tijd door te geven. De 

opvang stopt namelijk als je kind 4 jaar is, mocht je kind dus later naar school toe gaan (i.v.m. 

bijvoorbeeld de zomervakantie) en je wilt de opvang verlengen, dan graag zo snel mogelijk doorgeven, 

zodat we kunnen kijken of dit mogelijk is. Dit i.v.m. onze lange wachtlijsten.  

 

-    Denken jullie er aan dat de compensatiebonnen die begin dit jaar zijn uitgedeeld alleen in 2020 kunt 

inzetten en in het nieuwe jaar dus komen te vervallen. In januari 2021 krijgen jullie nieuwe 

compensatiebonnen voor 2021. Wanneer een opvangdag van jullie kind(eren) op een sluitingsdag valt 

krijg je hier een compensatiebon voor, dit is op: 2de paasdag, koningsdag, Hemelvaartsdag, 2de 

pinksterdag en om de 5 jaar op bevrijdingsdag.  

 

-    Mochten jullie vragen hebben over ons beleid wat betreft ruilen, kijk dan op onze website: verwijzingen 

en downloads. 
 

 

 

 

 



 

-    Wassila is midden november gestart met haar stage op de Kei, voor vele zal Wassila al bekend gezicht 

zijn. Hieronder stelt ze zich nog een keer aan jullie voor 

 

Hallo allemaal, 

 

Mijn naam is Wassila Bouazza. Ik ben 19 jaar oud en ik kom uit Mill.  

Hier woon ik samen met mijn ouders en broertje.  

Ik volg op dit moment de opleiding pedagogisch medewerker niveau 3/4, 

op ROC de Leijgraaf in Veghel. 

Vorig jaar heb ik ook stagegelopen op de kei. 

Dit jaar zal ik op de woensdagen bij de bloemen groep staan en op de 

donderdagen bij de peutergroep. 

Ik heb er kei veel zin in, tot snel! 

 

Groetjes Wassila 

 

 

  

 

De oudercommissie:  

 

Op dinsdag 13 oktober heeft Heleen van de Wiel na ruim 5 en een half jaar lid te zijn geweest afscheid 

genomen van de oudercommissie. Heleen was vanaf de start van de Kei al lid bij onze oudercommissie.  

 

Daarbij verwelkomen we nu een nieuw lid in onze oudercommissie, namelijk: Ilse van den Boogaard. 

Hieronder stelt ze zich aan jullie voor: 

 

Hallo iedereen!  

 

Mijn naam is Ilse van den Boogaard. Moeder van Harvey, Gwen & Kate. Inmiddels 

al 4 jaar ervaring met de Kei en daar zal nog een kleine 4 jaar bijkomen nu Kate 

afgelopen maand verwelkomd is op de Bloemengroep. Ik vind het belangrijk om 

betrokken te zijn met de organisatie waar onze kinderen 2 dagen in de week 

doorbrengen. Zelf ben ik werkzaam als beleidsmedewerker bij een gemeente waar 

ik onder andere uitvoering geef aan de Wet Kinderopvang. Ik hoop met mijn 

achtergrond een positieve bijdrage te kunnen leveren aan deze enthousiaste 

oudercommissie. 

 

Groetjes Ilse 

 

 

 

 

Varkens op de Kei 

 

Op zaterdag 12 december komen deze twee Indonesische micro varkentjes op de Kei wonen.  

Het zijn nu nog biggetjes en ze zijn nog erg klein, maar als ze groter worden dan zullen ze maar 40- 50 cm 

worden.  

 

Wij kunnen bijna niet wachten tot het zover is! 

Oow ja het zijn 2 zeugen en ze hebben nog geen naam, dus mochten jullie leuke ideeën hebben, dan zijn 

ze welkom!:-) 

 
 



 
 

 

Sinterklaas 

 

 

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 kinderen op de Kei mee mogen spelen. 

We hebben onder andere 5 mooie krijtborden voor buiten gekregen, voorleesboeken, 

tuingereedschap voor de kinderen voor in de moestuin, een traptractor met aanhanger, een 

loopfiets, hoepels en pionnen, scheppen voor in de zandbak en voor de kleinste nog 2 mooie 

rammelaars voor op de groep.  

 

Er wordt al volop met het speelgoed gespeeld. 

 

Ook hebben we veel geknutseld en de pietengym kon in deze weken natuurlijk niet ontbreken.  

 

 

Kerstlunch op de Kei 

 

Dit jaar wordt Kerstmis op de Kei weer gevierd met een gezellige kerstlunch, wat dit jaar 

door Shania en Elcke wordt georganiseerd. 

 

De tafel zal weer mooi gedekt zijn, de kerstverlichting gaat aan, we eten lekkere brood-

jes en het beleg zal feestelijk op tafel komen (uiteraard zorgen we wel voor een gezonde 

lunch).  

 

We hebben de kerstlunch van vrijdag 18 december t/m donderdag 24 december. 



 

 
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                                                      
 

 

 

Kerstkaarten 

 

Ook dit jaar hebben we besloten om geen kerstkaarten te versturen, maar een schenking te doen aan 

een goed doel. Het goede doel dit jaar is 

'kinderen van de voedselbank' 

Waar staat stichting kinderen van de voedselbank voor? 

Stichting kinderen van de voedselbank zet zich in voor de kinderen waarvan de ouders gebruik moeten 

maken van de voedselbank.  

Deze stichting geeft voor deze kinderen cadeau pakketten, met onder andere: 

nieuwe kleding, schoenen en cadeautjes.  

Zodat ook deze kinderen een keer iets nieuws kunnen dragen of met nieuw speelgoed kunnen spelen, 

zie: www.kinderenvandevoedselbank.nl  
 

 

 

Nationale voorleesdagen 

  

Van woensdag 20 januari t/m zaterdag 30 januari vieren we landelijk de nationale voorleesdagen. Dit 

jaar staat het prentenboek 'Coco kan het' centraal. 

 

Het prentenboek 'Coco kan het' zal veel worden voorgelezen voor de peuters. Tevens worden er ver-

schillende activiteiten aangeboden die aansluiten bij het prentenboek. Voor de jongere kinderen zal er 

in deze weken ook veel worden voorgelezen uit boekjes die aansluiten op hun leeftijd.  

 

Een korte samenvatting van het boek Coco kan het:  

 

                          Vandaag is een grote dag. Alle babyvogels gaan voor het eerst vliegen. 

                                      Alleen Coco durft niet. Wat als ze valt?         

 

Of als een kat haar grijpt? Maar als het wél lukt, kan ze samen met haar 

vriendjes mooie vormen vliegen. Is Coco klaar om haar vleugels uit te 

slaan? 

 

In dit boek worden tegenstellingen zoals falen en slagen heel mooi weer-

gegeven.  

 

  
 
 

 

 

http://www.kinderenvandevoedselbank.nl/


 

 
 
 

 

Wij wensen iedereen alvast kei fijne  

feestdagen en een gezond en  

kindvriendelijk 2021 toe! 
 

 
 

 
 
 

 
 

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!  

mailto:info@kinderdagverblijfdekei.nl

