Dit is onze 22ste 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 bij de Kei.

Inmiddels hebben Pim en Fiene afscheid genomen van de Kei. Wij wensen hen veel
plezier op de basisschool!

KidsLink
Er is een app van het ouderportaal voor jullie beschikbaar. Deze app vervangt de snelkoppeling die
jullie waarschijnlijk nu hebben gemaakt van de website: roos.opvanguren.nl om het dagboek van jullie
kind(eren) etc. in te kunnen zien.
In de app 'KidsLink' kunnen jullie gemakkelijk het dagboek met foto's van jullie kind inzien en ook de
foto's downloaden.
Er is een fijn overzicht van de opvangdagen van jullie kind(eren) en achter de opvangdag heb je de
mogelijkheid om een ruiling aan te vragen en een extra dag aan te vragen.
Tevens kun je in deze app jouw ruilingen inzien. Wanneer je een ruiling hebt aangevraagd, kun je onder
de dag die je als ruiling hebt aangevraagd, zien dat je deze dag als ruildag hebt aan gevraagd naar ....
(de desbetreffende dag).
Verder is het mogelijk om facturen in te zien, noodnummers van je kind(eren) bij te werken, en
belangrijke berichten vanuit ons te lezen (zie inbox).
De app KidsLink kun je als app downloaden, via de appstore of playstore.
Wanneer je de app KidsLink hebt gedownload, dien je de domeinnaam in te voeren, dit is:
roos.opvanguren.nl. Hierna dien je jouw eigen gebruikersnaam en wachtwoord (hetzelfde als je nu al
gebruikt) in te voeren.
Mocht je maar met 1 ouder kunnen inloggen en zou je graag 2 inloggegevens willen hebben, zodat je
als beide ouders de app kunt downloaden en kunt inloggen, dan horen wij het graag. Deze mogelijkheid
is er.
Wij vinden de app erg prettig werken. Mochten jullie er vragen over hebben, dan horen wij het graag.
Belangrijk: het jaaroverzicht van 2020 kan nog niet via KidsLink worden gedownload, deze dien je nog
via roos.opvanguren.nl te downloaden.

Inmiddels zijn alle baby geitjes bij de Kei geboren. We hebben maar liefst 8 kleine baby geitjes rondlopen
in de wei (6 geitjes en 2 bokjes). Een paar kleine geitjes zullen bij ons blijven, maar we hebben ook een
paar adressen waar een moedergeit met babygeit(jes) naar toe gaan.

Belangrijke info:
•

Wanneer jullie al vroeg in de ochtend willen bellen naar de Kei voor bijv. een afmelding in verband met ziekte, dan graag de groepstelefoon bellen.
Het telefoonnummer van de groepstelefoon is: 06-29853002. Kantoor is vanaf
8.30 bereikbaar. Mocht er niet worden opgenomen via de groepstelefoon, stuur
dan een bericht. De leidsters zullen hier zo snel als mogelijk op reageren of terug
bellen.

•

Zoals jullie weten heeft Saskia op woensdag 31 maart haar laatste werkdag. Saskia zal deze dag van 7.30 tot 17.00 uur op de rupsengroep aanwezig zijn en na
17.00 uur is Saskia buiten aanwezig om nog een praatje met jullie te kunnen maken en afscheid te nemen van jullie en de kids. Saskia haar werkdagen zijn nu op
woensdag en op vrijdag bij de rupsen.

•

Let op, op deze dagen zijn wij gesloten: 2de paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag en 2de pinksterdag. Wanneer jullie kind(eren) op één van deze dagen bij de
Kei speelt, dan heb je hier een compensatiebon voor gekregen. Deze compensatiebon kun je heel het jaar 2021 inzetten voor een andere opvangdag (indien mogelijk).
Tussen 1ste kerstdag en nieuwjaarsdag is de Kei ook gesloten.

•

Let er op dat je een ruildag minimaal 48 uur van te voren aanvraagt. Het
ruilbeleid kunnen jullie vinden op onze website, bij verwijzingen en downloads.

Uitjes
We hebben besloten om aankomend jaar nog geen opa- en oma
week, Kei dag of terugkomdag te organiseren. Dit omdat we dit nu
nog niet verantwoord vinden. We hopen dit in 2022 weer op te
kunnen pakken. Ditzelfde geldt voor de peuteryoga. Wanneer er
weer versoepelingen kunnen komen, dan gaan we in gesprek met
Willeke (de yoga docent) om te kijken wat de mogelijkheden zijn
voor de peuteryoga. Hier kunnen we nu helaas nog geen
duidelijkheid over geven.
Ter info:
We hebben afgesproken eens in de 2 jaar een opa- en oma week te organiseren. Voor alle opa's en
oma's is er dan de gelegenheid om in deze week een ochtend bij de Kei te komen als hun
kleinkind(eren) er is.
Ook hebben we afgesproken het ene jaar een Kei dag te organiseren en het jaar erop een
terugkomdag te organiseren. Dit zal altijd op een zaterdagochtend plaatsvinden.
Een terugkomdag is voor alle kinderen en ouders die inmiddels de Kei hebben verlaten en al op
school zitten, een Kei dag is voor alle ouders en kinderen die nog opvang hebben bij de Kei.

Vanaf maandag 1 maart zijn wij ons nieuwe thema 'kleuren en vormen' gestart. Elke week staat er een
kleur centraal.
De Kei is versierd in de kleur van de week, veel kinderen dragen kleren in de kleur van de week en we
bieden activiteiten aan rondom dit thema.
In de laatste week (volgende week) staat de kleur 'geel' centraal. Deze kleur koppelen we meteen aan ons
nieuwe thema: lente en pasen.
Leuke activiteit:
We hebben de peuters kleuren leren mengen, d.m.v. onderstaand versje:

Corona maatregelen
Laten testen van kinderen
Helaas zijn er op dit moment veel zieke kinderen met koorts. Wij hopen dat jullie je kind(eren) bij
koorts laten testen, zodat corona hopelijk uitgesloten kan worden en je kind na een negatieve uitslag
ook weer kan komen spelen bij de Kei.
Afgelopen week zijn er veel ouders geweest die hun kind(eren) hebben laten testen. Wij kunnen
begrijpen dat dit erg spannend is, maar wanneer je telefonisch contact opneemt bij het maken van een
afspraak en je aangeeft dat het om een jong kind gaat, plannen ze extra tijd in zodat ze de kinderen
op hun gemak kunnen stellen, na afloop krijgt het kind een dapperheidsdiploma mee naar huis.
Wanneer de test negatief is mag het kind weer naar de Kei komen, ongeacht hij/zij nog bv. moet
hoesten. De klachten mogen uiteraard na de negatieve test niet veranderen (bv. koorts erbij).
Wij houden bij de Kei de beslisboom aan, zoals deze is gemaakt voor de kinderopvang en de scholen.
Het kan wel voorkomen dat er wordt afgeweken van deze maatregelen, i.v.m. bijvoorbeeld een
uitbraak van zieken. Wij blijven in overleg met de GGD en wij zullen het advies van de GGD hierin
blijven volgen. Zodat we hopelijk een veilige opvang kunnen blijven bieden voor iedereen, mocht er
door omstandigheden van deze beslisboom worden afgeweken dan worden jullie via de mail op de
hoogte gebracht (zoals de mail van afgelopen maandag).
Er is een animatiefilmpje (www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/video-testen-bij-kinderen) vanuit het
RIVM die je aan je kind kan laten zien, voordat je je kind laat testen. Dit filmpje is bestemd voor de
wat oudere kinderen (schoolgaande kinderen of de oudste peuters) en zorgt voor een goede
voorbereiding.

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!

