
                                                                                     Nieuwsbrief maart 2017 

 

 

   Dit is onze 8ste nieuwsbrief van kinderdagverblijf De Kei, waarin wij  

  leuke weetjes, nieuwe informatie en bijzonderheden vermelden. De  

   nieuwsbrief zal elk kwartaal verschijnen.  

 

 

Geboren: 

Dietske Keijsers 29-12-2016 Mill 

Pim van den Hoogenhoff 11-01-2017 Mill 

Bibi van Dijk 05-02-2017 Mill 

 

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 Jayden, Daley en Janne bij ons op de Kei afscheid genomen. Wij wensen hen veel plezier 

op de basisschool.  

Sem, Raf en Rian worden binnenkort ook al 4 jaar en gaan ons dan helaas ook verlaten.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opa en oma week 

In week 24 (12 t/m 16 juni) zal er een opa en oma week plaatsvinden. Elke dag in deze week mogen er 

van 10.00 uur tot 11.30 uur opa’s en oma’s komen die met de kinderen bv. spelletjes gaan doen. Marieke 

heeft deze opdracht voor school uitgewerkt. We zullen er een thema aan vast hangen en we hebben 

boekenpakket met speelmateriaal besteld van ‘Kas bij opa en oma’. De officiële uitnodigingen krijgen jullie 

tegen die tijd nog, daarop kunnen jullie alle informatie over de opa en oma week vinden en kunnen de 

opa’s en oma’s die willen en kunnen komen zich inschrijven.  

 

Baby dieren op de Kei 

Er zijn een aantal geiten weer zwanger, dus over ruim 1,5 maand verwachten we 

weer lammetjes op de Kei! 

Ook zullen er in het voorjaar weer cavia’s komen. De baby cavia’s bij Ritse, Sef en 

Dietske zullen straks op de Kei komen.  

 

Belangrijke mededelingen! 

 De buitenbedjes hebben inmiddels een nieuwe plaats gekregen (onder het 

nieuwe afdak). We kunnen nu vanuit binnen en vanuit buiten bij de buitenbedjes komen. We 

merken ook dat de bedjes nu rustiger staan (verder van de speelruimte af). Onder het afdak voor 

de bloemengroep, zal een babyruimte worden gerealiseerd.  

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

mogelijk aan ons melden. Dit aangezien de maandag, de dinsdagochtend en de donderdagochtend 

op dit moment al vol zitten. Wanneer u uw kind op tijd inschrijft, is de kans groter dat er een plekje 

is. 

 

 

 



Carnaval op de Kei! 

Van woensdag 22 februari t/m dinsdag 28 februari hadden we carnaval op de Kei. De kinderen en de 

leidsters waren allemaal mooi verkleed. We hebben samen mooie knutsels gemaakt en flink gehost en 

gedanst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

Blote voetenpad 

Wat hebben we toch geluk met alle fijne stagiaires hier op de Kei. Marieke heeft als opdracht van 

school een blote voetenpad ontworpen. Op 15 maart zal er achterin de wei een blote voetenpad 

worden gerealiseerd. Op deze manier willen we de kinderen kennis laten maken met materialen, 

als: boomsnippers, gras, steentjes, zand (en afwisselend in de themabanden: blaadjes, 

bobbeltjesfolie, hooi, stro, water, modder, kastanjes, etc.).  

 

Geschillencommissie 

In 2016 zijn bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen geen klachten 

ingediend tegen kinderdagverblijf de Kei. Hier zijn wij erg trots op! 

 

Thema kleuren en vormen 

De carnaval is weer voorbij, dus binnenkort gaan we weer starten met een nieuw thema. Nog 

eerst even 2 weken rust en in week 11 starten we met thema kleuren en vormen.  

We stellen elke week een kleur centraal in de groep, namelijk: 

- week 11: rood 

- week 12: groen 

- week 13: blauw 

- week 14: geel  

De kinderen mogen ook in stijl komen, dus in kleding van de kleuren van de week. 

 

Deze 4 weken gaan we o.a. spelletjes doen a.h.v. kleuren en vormen, denk aan: ik zie, ik zie, wat 

jij niet ziet en de kleur is, zoekspelletjes, spelletjes met de kleurendobbelsteen, wat is weg? En 

vormen voelen in een voelzak/doos (hoe voelt het? Hard of zacht? Groot of klein? Wat voor vorm 

zou het zijn? Kijken in de zak of het klopt). 

We doen creatieve activiteiten met de baby’s en peuters en we zingen liedjes a.h.v. het thema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is mogelijk dat je kind moeite heeft om kleuren te 

herkennen. Peuters staan nog aan het begin van hun 

ontwikkeling. Ze moeten de tijd krijgen om zich (abstracte) 

begrippen zoals kleur eigen te maken. Jullie kunnen ook thuis 

rond het thema ‘kleuren en vormen’ werken.  

 

Leuke activiteiten voor thuis: 

Het  

- Ga op zoek naar vormen thuis (bv. een vierkante raam, een 

ronde knikker, een gevouwen blaadje in een driekhoek) 

- Speel het spel: ik zie, ik zie, wat jij niet ziet en de kleur is…  

- Speel bv. een spelletje waarbij je kind twee voorwerpen 

mag zoeken die dezelfde kleur hebben.  
 

 
 



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: 

-    Aan tafel hebben we een gesprekje over carnaval. Astrid vraagt aan Pepijn hoe hij met 

carnaval verkleed gaat. Waarop Pepijn antwoord: ‘linksaf, met de auto’.  

-    Bauke en Raf spelen tikkertje buiten. Bauke rent ineens snel de andere kant op, waarop Raf 

zegt: ‘het is toch niet te geloven’.  

-    Bauke ruimt een doos met speelgoed op, waarop Kees tegen Bauke zegt: ‘je moet de doos 

anders vasthouden Bauke’. En gelijk had hij.. de doos viel uit Bauke haar handen. Waarop 

Kees weer zegt: ‘Kijk, dat bedoel ik nou. Niet slim’.  

 

 

Met vriendelijke groet, Team De Kei  

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

 


