
                                                                                     Nieuwsbrief december 2016 

 

 

   Dit is onze zevende nieuwsbrief van kinderdagverblijf De Kei, waarin wij  

  leuke weetjes, nieuwe informatie en bijzonderheden vermelden. De  

   nieuwsbrief zal elk kwartaal verschijnen.  

 

 

Geboren: 

Nova en Joshua Janssen  11-11-2016 Mill 

Fay van Heumen  25-11-2016 Oploo 

 

Van harte gefeliciteerd namens kinderdagverblijf De Kei. Heel veel geluk gewenst met de kleine en wij 

kijken uit naar jullie komst op de Kei. 

 

Naar school: 

Inmiddels hebben Ferre, Kick en Ritse bij ons op De Kei afscheid genomen. Wij wensen hen veel plezier op 

de basisschool.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwangerschap 

Wanneer u zwanger bent en u wilt uw kind naar ons kinderdagverblijf brengen, graag zo snel mogelijk aan 

ons melden. Aangezien de donderdaggroepen vol zitten en de maandaggroepen ook al zo goed als vol 

zitten, hopen wij altijd een plek vrij te hebben voor een volgend kindje. Wanneer u uw kind op tijd 

inschrijft, is de kans groter dat er een plekje is.   

 

Even voorstellen.. 

 

Hallo allemaal, 

 

Graag wil ik me even voorstellen; 

Mijn naam is Miranda de Louw, ik ben 44 jaar,  getrouwd, en ik 

heb twee dochters van 17 en 14 jaar. Ik woon in Zeeland. Waar ik 

mij in mijn vrije tijd het meeste mee bezig houd, is voetbal en 

tennis. Voetbal voornamelijk kijken bij mijn dochters en op de tv, 

en tennissen doe ik wel actief. Ik werk sinds 2009  in de 

kinderopvang, voorheen was ik werkzaam in de 

gehandicaptenzorg. Ik kijk er naar uit om aan de slag te gaan bij 

de Kei. Mochten jullie nog vragen hebben, dan hoor ik ze graag. 

 

Groetjes Miranda 

 

 

 

Ter info:  

Miranda de Louw zal vanaf 2 januari te zien zijn op de Kei. Jullie zullen Miranda voornamelijk op 

maandag op de bloemengroep en op woensdag op de vlindergroep zien.  



Nieuwe websites 

De nieuwe websites van Gastouderbureau Roos en Kinderdagverblijf de Kei zijn in de lucht. We 

willen Bo Pennings van Wux development heel erg bedanken voor het maken van deze mooie 

websites en Kristel Beelen voor het maken van de meeste foto’s. Wij zijn heel blij met onze 

nieuwe websites! 

 
Wat een verwennerij 

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 kindjes op de Kei mee mogen spelen. We hebben 2 wandspellen 

gekregen van kluspiet, een poppenbed en een jongenspop, heel veel zandbakspullen, babyspeelgoed en 

zelfs nog puzzels en spelletjes voor de oudste. Er wordt al volop met het speelgoed gespeeld. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

Prietpraat’ 

Wat kunnen wij hier toch vaak lachen om alle wijze en leuke uitspraken van de kinderen. Wij 

laten jullie even meegenieten van deze mooie uitspraken: 

-    Tom heeft een tekening gemaakt en zet daarboven zijn eigen naam. ‘Zo’.. zegt hij. Nu hoeven 

jullie er ook niet meer op te schrijven.   

 
Kerstkaart  

Ook dit jaar hebben we besloten geen kerstkaarten te 

versturen, maar een schenking te doen aan een goed doel.  

Nu hebben wij besloten om namens Gastouderbureau ROOS en 

kinderdagverblijf De Kei een donatie te geven aan een 

basisschool in Suriname (St. Elisabethschool).  

 

Rowan heeft 3,5 jaar geleden 

stage gelopen op deze 

basisschool in Suriname en 

heeft nog contact met een 

leerkracht die de begeleiding 

van kinderen met 

leerproblemen op zich gaat nemen (wat vrij uniek is dat ze dat daar 

doen).   

Deze leerkracht vroeg om materiaal zoals: observatiemateriaal, stickers, 

stempels, etc. Dit kan ze i.v.m. de hoge koers en de lage lonen daar niet 

kopen. Dit pakket is een maand geleden naar haar opgestuurd en hier 

was ze ontzettend dankbaar voor. We hebben regelmatig foto’s gekregen 

waarbij te zien is hoe ze gebruik maken van de materialen. De leerkracht 

heeft bijvoorbeeld een leesrups gemaakt van de materialen die ze heeft 

gekregen en een lijst gemaakt waarop staat hoever de kinderen in hun 

ontwikkeling zijn.  

Wij willen daarom graag nog een keer een schenking doen, waarbij we 

leermateriaal kunnen sturen. 

 

We hebben 3 blauwe kisten van Zwijsen aan kunnen komen, waarbij ze kinderen uit groep 3 kan 

stimuleren in hun taal/lees ontwikkeling. Tevens hebben we een aantal methodeboeken gekregen, zodat de 

leerkracht op school lessen kan gebruiken voor haar begeleiding (zie onderstaande foto’s).  

 

 

 



Belangrijke mededelingen! 

 Wijzigingen zoals het uurtarief en het aantal dag en/of dagdelen, altijd doorgeven aan de 

belastingdienst!  

 We zouden het fijn vinden als jullie de namen in de jassen, mutsen, dassen, etc. willen schrijven. Zo 

kan er ook geen verwarring ontstaan.  

 Er wordt flink gewerkt aan een nieuw afdak. Onder dit afdak komen de buitenbedjes te staan. De 

leidsters kunnen van buiten, maar nu ook vanuit binnen (via de knutselruimte), de bedjes bereiken. 

De ruimte waar de bedjes op dit moment staan, daar zal een babyruimte worden gerealiseerd. 

Zodat zij ook buiten kunnen spelen in een veilige en uitdagende speelruimte. Deze zal nadat het 

afdak klaar is, ontworpen en gemaakt worden.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wij wensen iedereen een Kei fijn, gezond en 

kindvriendelijk 2017 toe! 
 

 

 

Met vriendelijke groet, Team De Kei  

Tel: 0485-210087  of 06-13180151                                                        Like onze facebookpagina! 

 


