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   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: 

Elynn Jacops 24-02-2017 Wilbertoord 

Sophie Albers 08-04-2017 Langenboom 

Jivan Kalpoe 11-04-2017 Mill 

Charlotte Cuppen 24-04-2017 Langenboom 

Fleur Weijens 19-05-2017 Langenboom 

Lars Verweijen 27-05-2017 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. 

 

Ook is Marieke Verkuijlen op 3 april bevallen van zoontje Mex. Wij wensen Roy en Marieke heel veel geluk 

met hun zoontje! 

 

Naar school: 

 

Inmiddels hebben Sem, Raf, Rian en Kees bij ons op de Kei afscheid genomen. Wij wensen hen veel plezier 

op de basisschool.  

Cas en Finn worden binnenkort ook al 4 jaar en gaan ons dan helaas ook verlaten.   

 

Advies van diëtiste Bionda van Zoerlandt: 

Aangezien wij hier op de Kei voor gezonde voeding staan hebben wij Bionda van Zoerlandt laten komen. Zij 

heeft goed naar onze voeding gekeken en ons tips gegeven, waar we mee aan de slag zijn gegaan.  

In veel voeding zijn suikers en zout toegevoegd. Aangezien het voornamelijk voor 

jonge kinderen niet goed is om veel zout (dit omdat de nieren van jonge kinderen 

teveel zout nog niet aankunnen) en suikers binnen te krijgen, heeft Bionda samen 

met ons goed gekeken naar het beleg, drinken en brood dat we aanbieden.  

Naar aanleiding daarvan hebben we een aantal wijzigingen gedaan in ons 

broodbeleg, zoals het weghalen van smeerkaas en het beperken van jam, kipfilet 

en stroop. We hebben o.a. Hüttenkäse, zuivelspread, mozzarella en 100% 

pindakaas toegevoegd aan ons assortiment.  

 

 
Mededelingen vanuit de oudercommissie: 

Einde van dit jaar zal Lianne Nibbeling (de contactpersoon van de oudercommissie) aftreden, dit omdat 

haar zoontje naar de basisschool gaat.  

 

Hieruit voorkomend is er ruimte voor nieuwe leden. Op dit moment bestaat uit de oudercommissie uit 4 

leden, dus zijn er bij meer aanmeldingen 2 plaatsen in te vullen.  

Bij deze willen wij u de mogelijkheid geven om u kandidaat te stellen voor het intreden in de 

oudercommissie. Bij interesse graag een mail sturen naar info@kinderdagverblijfdekei.nl U kunt zich 

opgeven tot 12 juni. 

 

 



Babyruimte 

Sinds kort hebben we buiten een nieuwe babyruimte onder het afdak. Dit bevalt ons erg goed. Voor de 

jongste is er een schommel, kunstgras en kleden waar zij zacht op kunnen liggen/spelen en we hebben een 

bank waar we baby’s de fles kunnen geven. Op deze manier kunnen we ook met de kleinste nog meer 

buiten zijn.  

De babytuin is echt bedoelt voor de allerkleinste kinderen die nog niet kunnen lopen. Wanneer ze kunnen 

lopen, kunnen ze lekker met de grote kinderen mee buiten spelen.  

 

Opa en oma week 

In week 24 (12 t/m 16 juni) zal onze eerste opa- en oma week plaatsvinden. Marieke en Janne hebben 

deze week georganiseerd, als afsluiting van ons thema. We hebben al veel aanmeldingen binnen van opa’s 

en oma’s die een kijkje komen nemen, erg leuk! 

Wij ontvangen uiteraard wel graag bericht wanneer opa(s) of oma(s) komen, graag via de uitnodiging of 

via de mail.  

Het belooft een leuke week te worden. Marieke en Janne hebben verschillende activiteiten bedacht die de 

kinderen met de opa’s en oma’s gaan doen. 

 

Belangrijke mededeling! 

Wij verzoeken jullie vriendelijk om jullie kind(eren) op tijd te halen en te brengen. `s Ochtends brengen 

voor 9 uur en `s middags brengen voor 13.00 uur. Op deze manier kunnen wij op tijd, zonder dat we 

gestoord worden met de planning van onze dag beginnen.  

`s Avonds willen wij jullie verzoeken om te zorgen dat jullie om 18.00 uur weg zijn bij de Kei (mits je 

verlenging hebt aangevraagd), zodat de leidsters om 18.00 uur naar huis kunnen. Wanneer jullie er op tijd 

zijn is er ook tijd voor een goede overdracht. Wij hopen op jullie begrip en medewerking! 

 

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: 

- Miranda maakt een flesje klaar voor Keet, waarop Cas zegt: Voor Kees (een jongen van nu 4 

jaar). Dat is gek, die is er toch niet.  

- Dewi speelt buiten in de zandbak. Het zand is nog een beetje nat van de regen. Dewi is aan het 

scheppen, maar het gaat een beetje lastig. Ze zucht en zegt: ‘Het zand is zo zwaar, ik kan het 

echt niet bos (bos = dialect voor aankunnen).  

- Als we tegen de kinderen zeggen dat we naar binnen gaan, zegt Loet tegen Flore: ‘eindelijk! We 

hebben lang genoeg buiten gespeeld’. 

 

Belangrijke vakantiemededeling vanuit de GGD:  

Gaat u dit jaar met uw kinderen op vakantie naar het buitenland? Zorg dat u goed voorbereid 

bent en dat u en uw kinderen gevaccineerd zijn. Want…. Ook voor landen rond de Middellandse 

zee, zoals: Marokko en Turkije, maar ook voor landen verder weg, zoals: Kaapverdië. Adviseert 

de GGD vaccinaties tegen besmettelijke geelzucht (hepatitis A). 

Kinderen kunnen deze ziekte gemakkelijk oplopen. De ziekte kan zich na terugkomst van 

vakantie via de toiletten, deurklinken, kranen en handdoekjes op het kinderdagverblijf 

verspreiden. Hierdoor worden meer kinderen ziek en vervelender nog: zij nemen het op hun 

beurt weer mee naar huis met vervelende gevolgen voor de ouders en broertjes/zusjes. Met 

goede voorbereidingen en een vaccinatie zijn veel gezondheidsproblemen te voorkomen. Meer 

informatie over geelzucht en andere reisgerelateerde ziekten vindt u op de website van GGD 

reisvaccinaties.  

 



 

Voorleeshoek 

We hebben sinds kort op beide groepen een 

voorleeshoek. Op het onderste schapje liggen  

babyboekjes, waar de jongste makkelijk bij kunnen. 

Daarboven staan de boekjes voor peuters, die ze zelf 

kunnen pakken en waarin  zij zelf in de voorleeshoek 

mogen lezen. Weer daarboven staan de boeken voor 

ons als leidsters. We hebben al veel plezier gehad in 

de nieuwe voorleeshoeken! 

 

 

Nieuwsbericht: kwaliteit kinderopvang naar een 

hoger niveau 

Nieuwsbericht Rijksoverheid | 30-05-2017 | 14:24 

Baby’s en peuters krijgen vanaf volgend jaar nog betere opvang. De kwaliteit van de 

kinderopvang en de peuterspeelzalen gaat omhoog. Er komt voor werkende ouders één 

financieringssysteem (kinderopvangtoeslag) voor zowel kinderopvang als peuterspeelzaalwerk. 

De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met twee wetten van minister Lodewijk Asscher van 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid: het wetsvoorstel innovatie en kwaliteit kinderopvang en het 

wetsvoorstel harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. 

 

Daardoor kan iedereen vanaf volgend jaar terecht bij kwalitatief hoogstaande kinderopvang en 

peuterspeelzalen. Minister Asscher van Sociale Zaken: ,,Het moet niet uitmaken of je ouders arm 

of rijk zijn. Alle kinderen verdienen het om al vroeg samen te kunnen spelen en daarbij ook 

spelenderwijs te leren. Dat geeft ze niet alleen veel plezier, maar daarna ook een goede start op 

de basisschool.’’ 

De kwaliteit van de kinderopvang en de peuterspeelzalen gaat verder omhoog. Voor allebei gaan 

nu dezelfde kwaliteitseisen gelden. Daarmee maakt het voor peuters niet meer uit waar ze 

naartoe gaan. 

De opvang van baby’s wordt beter. Er komen meer leidsters per baby. Dat wordt één leidster per 

drie baby’s. Nu is er nog één leidster op vier baby’s. 

Er komt ook meer aandacht voor de ontwikkeling van kinderen. Zo krijgen alle kinderen een 

mentor. Alle medewerkers in de kinderopvang en op de peuterspeelzalen moeten goed 

Nederlands kunnen spreken. Voor hen komen er taaleisen. 

Deze nieuwe wetten kunnen rekenen op een breed draagvlak. Daarover is vorig jaar het Akkoord 

Innovatie en Kwaliteit kinderopvang gesloten door minister Asscher van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid met de Brancheorganisatie Kinderopvang, Sociaal Werk Nederland (de vroegere 

MO-groep) en BMK, ouderorganisatie Boink, de FNV en het CNV. 

De wetten treden naar verwachting per 1 januari 2018 in werking. 

 

 

 

Wij wensen jullie alvast een hele fijne vakantie toe, geniet van elkaar en van  

alle zonnige dagen!! 

 

 

 

Met vriendelijke groet, Team De Kei  

Tel: 0485-210087  of 06-13180151                                                         

Like onze facebookpagina! 

 


