Dit is onze 24ste 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 Amy, Ferre, Finn, Guus, Jur Veldpaus, Jur v. d. Wijst, Juul, Linn,
Noor, Noah, Soof, Suus, Tess, Thomas, Ties, Xavi, Vive en Zare afscheid genomen van
de Kei. Wij wensen hen veel plezier op de basisschool!

Wij hebben sinds kort 6 kuikentjes en 6 kleine kwartels bij de Kei.
De kuikens zaten de eerste 2 weken nog apart onder de warmtelamp, maar inmiddels lopen ze tussen de
konijnen, de kwartels en de haan. De kuikens zijn al vrij tam en eten het voer al uit onze handen.

Belangrijke info:
•

Lange wachtlijsten
Er zijn op dit moment op alle dagen erg lange wachtlijsten bij de Kei. Mocht je in
verwachting zijn en jullie volgend kindje ook bij de Kei willen brengen, dan raden
wij jullie aan om zo snel als mogelijk een plekje bij ons te reserveren, zodat wij
dit plekje hopelijk (of zo snel als mogelijk) kunnen reserveren voor jullie.

•

Nieuw telefoonnummer vlinders
De vlindergroep (peutergroep) heeft sinds kort een eigen telefoon, het telefoonnummer van de vlindergroep is: 06-25312387
Bij de rupsen en de bloemen gebruiken ze het oude bekende nummer: 0629853002.
Ongeacht welk bovenstaand telefoonnummer je belt, op alle groepen zal de telefoon overgaan. Een berichtje wordt alleen naar het desbetreffende nummer verstuurd. Dus het is fijn als berichten naar de juiste groep worden verstuurd.

•

Info ruilbeleid
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 downloa

Thema dieren: dierendag
Van 27 september t/m 15 oktober hebben we bij de Kei het thema 'dieren'. Dit i.v.m.
dierendag op maandag 4 oktober. De kinderen zullen kennis maken met allerlei dieren in
het water, in de lucht en op het land.
In de week van 4 oktober t/m 8 oktober mogen alle kinderen een knuffeldier meenemen naar de Kei. In deze week komt er elke dag een dierendokter de knuffeldieren extra
goed verzorgen.
Het zou fijn zijn als jullie hier aan denken, zodat alle kinderen een knuffeldier hebben
waar ze deze week extra goed voor kunnen zorgen.
Alvast bedankt

Bericht vanuit de oudercommissie
Op dinsdag 5 oktober is de volgende oudercommissie vergadering. Het is helaas nog niet
mogelijk om de vergadering bij te wonen, maar mocht u graag agendapunten willen
inbrengen, dan mag u deze mailen naar oudercommissie.dekei@gmail.com
Dit zal tevens de laatste vergadering zijn voor Janneke en Marieke, zij nemen afscheid
van de oudercommissie, aangezien hun kinderen de Kei verlaten om naar de basisschool
te gaan.
Bas en Willemien komen de oudercommissie versterken en stellen zich hieronder aan
jullie voor:
Mijn naam is Bas Reedijk
Ik woon samen met Juria en onze 2 dochters Lotte en Fiene in Wilbertoord.
Toen wij voor onze oudste dochter naar een kinderdagverblijf gingen zoeken waren we er
al snel uit.
Het enthousiasme van Anita tijdens de 1e rondleiding en de geweldige locatie deed ons al
snel kiezen voor de Kei. Tot de dag van vandaag hebben we hier geen spijt van. De aandacht en liefde die hier door de leidsters aan onze kinderen wordt gegeven is precies waar
wij op gehoopt hadden. Aan alles merken we dat Lotte en Fiene het hier geweldig naar de
zin hebben (gehad).
Ik vind het leuk om via de oudercommissie op de hoogte te blijven en mee te denken aan
verbeteringen. Ik hoop dan ook dat ik de komende jaren een zinnige bijdrage kan leveren.

Mijn naam is Willemien Uphoff, ik heb samen met Niels twee meiden Alice en Milou en
wonen in Langenboom.
Wij hebben gekozen voor kinderdagopvang de kei omdat wij het fijn vinden dat ze lekker
buiten kunnen spelen, en de diertjes leren kennen. Ik heb me aangemeld voor de oudercommissie omdat ik het leuk vind en ik vind het ook belangrijk dat ik toch nog een beetje
betrokken kan zijn bij de kinderdagopvang i.v.m. de corona maatregelen.
Ik hoop dat ik iets voor jullie kan betekenen.

De stagiaires van aankomend schooljaar stellen zich aan jullie voor:
Beste ouders/verzorgers,
Ik zal mezelf even voorstellen, ik ben Amee Centen. Ik ben 17
jaar en woon in Wanroij.
Ik zit in het tweede leerjaar van de opleiding gespecialiseerd pedagogisch medewerker op het ROC in Nijmegen. Mijn hobby’s zijn
creatief bezig zijn, wandelen en koken. Ik kom bij de Kei stage
lopen vanaf 30 augustus 2021 tot 8 juli 2022 op de maandag en
dinsdag bij de vlindergroep, hier heb ik enorm veel zin in.
Tot snel!
Groetjes, Amee

Hallo!
Mijn naam is Anneloes Koopman. Ik ben 22 jaar oud en woon in Cuijk.
In september start mijn studie tot gespecialiseerd pedagogisch medewerker. Daarbij loop ik vanaf 15 september op woensdag bij de vlinders en donderdag bij de rupsen stage bij kinderdagverblijf de Kei.
In 2018 heb ik de opleiding tot verpleegkundige afgerond. Tot september 2021 heb ik in het ziekenhuis en de thuiszorg gewerkt. Ik heb altijd de wens gehad om kinderverpleegkundige te worden. Het takenpakket van de kinderverpleegkundige bestaat met name uit het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen. Ik vind het juist heel leuk
om met het kind te spelen, de ontwikkeling te monitoren, te begeleiden en met ouders samen te werken. Hierom heb ik de keuze gemaakt om de opleiding tot gespecialiseerd pedagogisch medewerker te
gaan volgen.
Ik zou mezelf omschrijven als positief, creatief en energiek. Ik ben
graag buiten, in de natuur en met dieren bezig. Ik vind het kei leuk om
kinderen te helpen in hun ontwikkeling en samen het leven te ontdekken. Er is zoveel moois te zien!
Graag tot ziens bij de kei! Liefs Anneloes
Beste ouders en verzorgers
Ik ben komend schooljaar een stagiair bij jullie op de Kei. Ik zal mij
daarom even voorstellen. Ik ben Freekje Couwenberg, 19 jaar oud en
zit in het tweede jaar van pedagogisch medewerker niveau 4 op het
ROC de Leijgraaf in Veghel. Ik kom zelf uit Langenboom.
Ik begin op 2 september en ik ben er iedere donderdag en vrijdag bij
de vlinders. Voor vragen kun je bij mij terecht. Ik heb er in ieder
geval zin in en ik zie jullie snel.
Met vriendelijke groet,
Freekje Couwenberg

Wij willen jullie op de hoogte brengen van onderstaande informatie vanuit centrum jeugd en gezin.

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

Met vriendelijke groet, Team De Kei
Tel: 0485-210087 of 06-13180151
Like onze facebookpagina!

