Dit is onze 23ste 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 Sofie, Amy, Jivan, Rosa, Sacha, Senn, Sophie, Willem en
Ymke afscheid genomen van de Kei. Wij wensen hen veel plezier op de basisschool!

De modderweek
Op dinsdag 29 juni is er in Nederland weer een officiële modderdag, wij maken er volgende week bij de Kei
weer een modderweek van (maandag 28 juni t/m vrijdag 2 juli).
De kinderen graag in oude kleren naar de Kei brengen, zodat zij lekker kunnen kliederen en vies mogen
worden en wij willen jullie vragen een setje reserve kleding mee te nemen.
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 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 Big en Betsie.

Versoepelingen corona maatregelen
Aangezien de Corona richtlijnen in Nederland worden versoepeld, kan ook de kinderopvang in deze
maatregelen versoepelen.
Het advies om groepen in de kinderopvang en scholen gescheiden te houden, hoeft niet langer meer
aangehouden te worden.
Aangezien we niet lang geleden te maken hebben gehad met corona besmettingen bij de Kei, vinden we
het nog spannend om deze maatregel helemaal los te laten.
We hebben daarom besloten dat we vanaf volgende week alleen het buiten speelrooster los gaan laten. Op
dit moment gaan de bloemen, rupsen en vlinders om en om naar buiten, waardoor we met z’n alle minder
lang buiten kunnen spelen, maar zo bleven de groepen wel gescheiden.
Wij vinden het fijn als we vooral met dit mooie weer optimaal met z’n alle van het buiten zijn kunnen
genieten. Buiten is naar ons idee de kans op besmetting kleiner dan binnen. Wel verzoeken wij leidsters
van verschillende groepen nog afstand van elkaar te houden.
Tevens wordt het dragen van een mondkapje vanaf a.s. zaterdag geen verplichting meer, dit zal ook bij ons
geen verplichting meer zijn. Wij verzoeken jullie wel om de 1,5 meter afstand te houden van de
medewerkers, wanneer een kind van arm tot arm wordt overgegeven, graag een stapje naar achter zetten
bij de overdracht.
De belangrijkste maatregelen die we nu nog houden:
- de overdrachten bij het brengen en halen vinden nu nog buiten plaats
- ruilingen/extra dagen worden alleen goedgekeurd wanneer dit mogelijk is op hun eigen groep, ook
worden er in de vakantie geen groepen samengevoegd.
- rondleidingen worden in het weekend gegeven, als er geen kinderen bij de Kei zijn.
- we houden 1,5 meter afstand met elkaar als volwassenen.
Buiten willen we straks weer samen kunnen spelen, binnen willen we dit nu nog niet doen.
We bekijken over een tijdje hoe dit gaat en hopelijk kunnen en mogen we dan weer meer versoepelen.
Belangrijke documenten (zie laatste pagina’s):
- de beslisboom voor kinderen
- de gezondheidscheck voor volwassenen
Belangrijke info:
•

Zoals jullie weten neemt Merlijn afscheid bij de Kei. Merlijn zal haar laatste werkdag op vrijdag 16 juli hebben. Merlijn werkt op vrijdag 16 juli tot 17.00 uur, zodat
ze daarna buiten de ruimte heeft om afscheid te nemen van de kinderen en ouders. Jullie zijn op vrijdag 16 juli vanaf 17.00 uur dus welkom om buiten afscheid
te komen nemen van Merlijn.

•

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.

Kosteloos materiaal week
Vorige week hebben we een kosteloos materiaal week gehad bij de Kei. Al het speelgoed
was van de groepen en kinderen vermaakten zich met spullen die we normaal zouden
weggooien. Het was weer leuk om te zien hoe kinderen worden uitgedaagd en hoe creatief ze worden met al deze materialen.

Voorstellen Suzanne
Vanaf 1 september zal Suzanne ons team komen versterken. Begin augustus zal Suzanne een aantal keer
boventallig meedraaien op de groepen, zodat ze na haar
vakantie ons team kan komen versterken. Hieronder stelt
Suzanne zich aan jullie voor.
Beste ouders/verzorgers,
Ik zal mezelf even voorstellen; Ik ben Suzanne van der Ven,
getrouwd met Paul en ik heb 2 zoontjes Jens en Levi.
Ik woon in Zeeland op ’t Oventje. Mijn hobby’s zijn wandelen,
tuinieren en shoppen.
Na 22 jaar gewerkt te hebben in de kinderopvang elders, was het
tijd voor een nieuwe uitdaging!
En kom ik per 1 september het team van de Kei versterken,
waar ik enorm veel zin in heb.
Dus tot snel, heb je vragen stel ze me gerust.
Lieve groetjes Suzanne

De oudercommissie
Beste ouders/verzorgers,
Zowel Marieke van Bommel-Pas als Janneke Rigters-Schimmel gaan helaas onze oudercommissie
verlaten dit jaar, omdat hun kinderen de Kei gaan verlaten om naar de basisschool te gaan. Hieruit
voortkomend is er ruimte voor twee nieuwe commissieleden.
Bij deze willen wij jullie de mogelijkheid geven om je kandidaat te stellen voor het intreden van de
oudercommissie.
Hieronder vinden jullie het reglement van de totstandkoming hiervan:
Samenstelling oudercommissie
a)
Personen werkzaam bij het kinderdagverblijf kunnen geen lid zijn van de oudercommissie van
dat kinderdagverblijf ook niet indien zij ouder zijn van een kind dat het kinderdagverblijf bezoekt (Wk
art 1.58 lid 3).
b)
De oudercommissie bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 leden.
Totstandkoming en beëindiging lidmaatschap oudercommissie
a)
Indien er vacatures zijn in de oudercommissie dan roept de oudercommissie ouders op zich
kandidaat te stellen, kandidaatstelling kan schriftelijk of mondeling geschieden.
b)
Indien het aantal kandidaten het aantal beschikbare zetels niet overtreft, worden alle kandidaten
op de eerstvolgende vergadering van de oudercommissie benoemd.
c)
Indien zich meer kandidaten melden dan er zetels beschikbaar zijn, organiseert
de oudercommissie een verkiezing.
d)
Benoeming geschiedt voor een periode van 2 jaar. Na het verstrijken is herbenoeming wel
mogelijk, indien de betreffende persoon zich hiervoor kandidaat stelt.
Zoals jullie wellicht weten komt de oudercommissie 3 keer per jaar bij elkaar.
Heb je interesse of wil je graag eerst nog wat informatie dan kun je contact opnemen met een van de
commissieleden, door te mailen naar: oudercommissie.dekei@gmail.com
Wij hopen dat de oudercommissie binnenkort twee nieuwe leden mag verwelkomen! Je kunt je
opgeven t/m 30 juni.
Met vriendelijke groet,
De oudercommissie

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!

