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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 Bram, Lis, Sep, Lot, Tieme en Tim afscheid genomen van de Kei. Wij
wensen hen veel plezier op de basisschool!

Astrid en Rowan zijn allebei in verwachting van hun 2de kindje.
Vanwege de corona richtlijnen is het advies om met de 28 weken zwangerschap van de
groep te gaan, Astrid en Rowan zullen dan ook met de 28 weken zwangerschap niet meer
op de groep werkzaam zijn.
Dit betekent dat Rowan voor de kerstvakantie al haar laatste werkdagen op de groep zal hebben (maandag
20 december en vrijdag 24 december) en Astrid zal haar laatste werkweek op de groep hebben in week 6
(maandag 7 februari, woensdag 9 februari en donderdag 10 februari).
Invulling verlof Astrid en Rowan:
- Rowan: op maandag zal Suzanne het verlof opvangen op de peutergroep en op vrijdag zal Shania het
verlof opvangen bij de rupsen.
- Astrid: op maandag zal Shania het verlof opvangen en op woensdag en donderdag zal Mirte het verlof
opvangen bij de rupsen.
De volledige personeelsplanning tijdens het verlof van Astrid en Rowan hebben we via de mail naar jullie
verstuurd.

Sinterklaas
Wat zijn wij bij 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 veel
muziekinstrumenten, puzzels, verkleedkleren, hoge wipstoelen, polly pocket, bootjesbanen met bootjes
voor in de zomer en pittenzakjes gekregen. Er wordt al volop met het speelgoed gespeeld.
Ook hebben we veel geknutseld, er zijn poppenkastvoorstellingen geweest, er is muziek gemaakt en de
pietengym kon in deze weken natuurlijk niet ontbreken.

Belangrijke info:
•

Observaties logopediste
Ook dit jaar komt Sandra van den Boogaard (logopediste) alle peuters weer observeren, de observaties zijn gericht op de spraak-taalontwikkeling.
Sandra komt in de week van 31 januari t/m 4 februari '22 de hele week bij de
Kei om alle peuters (waarvan toestemming is van ouders) te kunnen observeren.
De ouders van de 2+ kinderen zullen binnenkort een informatiepakketje van ons
meekrijgen met daarin een informatiebrief, voorstelbrief, toestemmingsformulier
en een vragenlijst. Wanneer Sandra jouw kind(eren) mag komen observeren ontvangen wij graag het toestemmingsformulier met de bijbehorende vragenlijst van
jullie terug. Het zou fijn zijn als we deze formulieren voor 17 januari terug hebben.
Als er nog vragen zijn, dan neem vooral contact met ons op.

•

Vakanties doorgeven
Mocht voor jullie de zomervakantie van 2022 al bekend zijn, dan horen wij dit
graag. Voor ons is het fijn om dit op tijd te weten, zodat we hier rekening mee
kunnen houden in de personeelsplanning.

•

Brengen en halen van jullie kind(eren)
Op dit moment vinden de overdrachten weer buiten plaats. Jullie kunnen doorlopen naar de desbetreffende groep en buiten onder het afdak wachten op een leidster. Aangezien het vaak donker is bij ophalen, zien leidsters jullie buiten
niet staan. Wanneer leidsters je niet hebben gezien, druk dan op de bel (bloemen
en vlinders) of klop op het raam zodat leidsters weten dat jij buiten staat te wachten.

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

Kerstlunch bij de Kei
Dit jaar wordt Kerstmis bij de Kei weer gevierd met een gezellige kerstlunch.
De tafel zal weer mooi gedekt zijn, de kerstverlichting gaat aan, we eten lekkere broodjes en het beleg zal feestelijk op tafel komen (uiteraard zorgen we wel voor een gezonde
lunch).
We hebben de kerstlunch van maandag 20 december t/m vrijdag 24 december.

Nationale voorleesdagen
Van woensdag 26 januari t/m zaterdag 5 februari vieren we landelijk de nationale voorleesdagen.
Dit jaar staat het prentenboek 'Maar eerst ving ik een monster' centraal.
Het prentenboek 'Maar eerst ving ik een monster' zal veel worden
voorgelezen voor de peuters. Het boek sluit voornamelijk aan bij de
oudste peuters (het is een moeilijker prentenboek dan voorgaande
jaren). Er worden verschillende 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 Maar eerst ving ik een
monster:
Het verhaal gaat over het slapengaan. Een jongetje verzint
monsters die hij nog moet vangen voordat hij gaat slapen. Steeds
meer monsters komen erbij (het zijn geen enge monsters, maar
grappige monsters). De verteller die het jongetje naar bed probeert
te krijgen doet pogingen om het verhaal af te ronden, maar dat lukt
hem niet zo goed. Er valt steeds meer te vangen.

Kerstkaarten
In plaats van het versturen van kerstkaarten, steunen wij elk jaar een goed
doel. Het goede doel van dit jaar is
' Het Wereld Natuur Fonds'
Dit jaar komt 3FM door middel van het glazen huis in actie voor het Wereld
Natuur Fonds. Tijdens deze editie staat klimaatverandering centraal en het
beschermen en herstellen van de regenwouden in Zuid-Amerika. Gebieden die
als een groen schild voor de aarde dienen en klimaatverandering tegenaan.
Aangezien wij graag een steentje bijdragen in het beschermen van onze aardbol, zodat er voor de kinderen ook een fijne en leefbare toekomst is, steunen
wij dit jaar met gastouderbureau Roos en kinderdagverblijf de Kei 3FM met
deze actie.

Wij wensen iedereen alvast kei fijne
feestdagen en een gezond en
kindvriendelijk 2022 toe!
Met vriendelijke groet, Team De Kei
Tel: 0485-210087 of 06-13180151
Like onze facebookpagina!

