
                                                                                     Nieuwsbrief september 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.  

 

 

 

De vakantie zit er (voor de meeste) weer op! 

Wij hopen dat iedereen een hele fijne vakantie heeft gehad en weer met frisse moed en plezier 

aan de slag gaat! 

 

Geboren: 

Ymke Janssen 16-06-2017 Mill 

Finn van der Sanden 17-06-2017 Mill 

Ties Poos 20-06-2017 Mill 

Tess Meulepas 15-07-2017 Mill 

Jur Veldpaus 15-07-2017 Mill 

Soof van den Bungelaar 23-07-2017 Mill 

Suus Vloet 26-07-2017  Mill 

Amy Verhoeven 04-08-2017 Ledeacker 

Liv Meggelaars 07-08-2017 Mill 

Vive en Zare Vervoort 07-08-2017 Mill 

Emi Reijnen 09-08-2017 Mill 

Ferre Albers 11-08-2017 Langenboom 

Levi van der Rijt 16-08-2017 Sint-Anthonis 

   

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 Finn, Dewi, Cas en Amy bij ons op de Kei afscheid genomen. Wij wensen hen veel plezier 

op de basisschool.  

 

Kei dag! 

 

Op zaterdag 30 september organiseren wij weer van 10.30 tot 13.00 uur een 

picknick op de Kei. Deze picknick/speelochtend is bedoelt voor alle ouders en 

kinderen van de Kei.  

De ouders kunnen elkaar zo beter leren kennen en alle kinderen kunnen gezellig 

met elkaar spelen.  

Rond de middag hebben we lekkere broodjes, die we buiten kunnen opsmullen.  

 

Wij horen graag of jullie er bij zijn.  

Graag opgeven via de mail: info@kinderdagverblijfdekei.nl  

Zijn er allergieën, dan horen wij dit graag.  
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Nieuwe regel: alleen hele dagen afnemen bij de Kei 

Vanaf 1 augustus 2017 heeft er een verandering plaatsgevonden in de afname van dagen.  

Voorheen was het mogelijk om dagdelen af te nemen, maar vanaf 1 augustus kunnen er voor nieuwe 

inschrijvingen alleen nog maar hele dagen worden afgenomen.  

 

Deze regel geldt niet voor kinderen die op dit moment al in de opvang zitten, kinderen waarbij het contract 

al getekend is of inschrijfformulieren die voor 1-8-2017 binnen waren. Zij mogen uiteraard de dagdelen die 

zijn afgesproken afnemen totdat uw kind(eren) naar school toe gaat.  

 

Wij hebben dit besluit genomen, vanwege de volgende redenen: 

- Het geeft tussen de middag meer rust op de groep voor de kinderen en voor de leidsters. 

- Het zal leiden tot kortere wachtlijsten (nu hebben we bijv. op de donderdagochtend 30 kinderen en in de 

middag maar 24). 

- We hebben op deze manier beter zicht op de beschikbare plekken.  

 

Nieuwe regels in de kinderopvang 

De overheid wil de kwaliteit van de kinderopvang en peuterspeelzalen landelijk verhogen, dit leidt tot 

wijzigingen in de kwaliteitseisen. 

 

De wijzigingen die gaan plaatsvinden, zijn onder andere: 

- er komen taaleisen voor de medewerkers: zij moeten de Nederlandse taal goed beheersen en zullen een 

cursus moeten volgen. 

- alle medewerkers worden op de werkvloer gecoacht door een pedagogische coach met een HBO opleiding. 

Irma zal bij ons cursussen gaan volgen, om deze taak op zich te nemen.   

- kinderdagverblijven mogen 3 uur per dag afwijken van de BKR regeling (inzet personeel op het aantal 

kinderen). Wij gaan hier tijdens haal- en brengtijden niet van afwijken, aangezien we het belangrijk vinden 

om genoeg personeel op de groep te hebben voor het aantal kinderen die er zijn.  

- de persoonlijke ontwikkeling van kinderen krijgt meer aandacht: alle kinderen krijgen een mentor (dit is 

bij ons al van toepassing) 

- voor elke baby moeten er straks 2 vaste gezichten zijn, waarvan er altijd 1 aanwezig is (met uitzondering 

op vakanties of ziekte/verlof). Om dit mogelijk te maken, betekent dit dat er wat geschoven is in de 

personeelsplanning. Deze planning wordt binnenkort via de mail naar alle ouders/verzorgers verstuurt.  

- er komen meer leidsters per baby. Nu wordt 1 leidster ingezet voor 4 baby’s en (zoals het er nu uitziet) 

vanaf 2019 1 leidster op 3 baby’s. 

- alle medewerkers die met baby’s werken worden specifiek geschoold. Astrid en Rowan starten in 

september met een opleiding, hierna zullen andere medewerkers volgen (het is nog onduidelijk wanneer je 

aan deze eis moet voldoen). 

 

Wij zijn druk bezig om alles te regelen voor de nieuwe afspraken die in 2018/2019 of misschien nog later 

gaan gelden. Veel van de nieuwe plannen zullen in de vergadering met de oudercommissie worden 

besproken en later via de mail kenbaar worden gemaakt aan alle ouders.  

 

Terugkijkend op de opa en oma week 

In juni heeft er een opa- en oma week plaatsgevonden. De stagiaires Marieke en Janne hadden deze week 

georganiseerd, als afsluiting van ons thema. We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde week en er was 

ook een grote opkomst. De kinderen mochten de opa’s en oma’s laten zien waar ze spelen, ze konden een 

bezoekje brengen bij de dieren, er waren knutselactiviteiten en als afsluiting zongen we samen nog wat 

liedjes.  

 



Mededelingen vanuit de oudercommissie 

Lianne Nibbeling (de contactpersoon van de oudercommissie) zal in oktober aftreden, dit omdat haar 

zoontje naar de basisschool gaat.  

 

Er hebben zich twee nieuwe leden aangemeld voor de oudercommissie. Zij zullen op maandagavond 16 

oktober aansluiten bij de vergadering van de oudercommissie. Mochten ze definitief zitting nemen dan 

zullen zij zich in de volgende nieuwsbrief aan u voorstellen.   

 

Deze vergaderingen zijn openbaar en hiervoor ontvangt iedereen via de mail een uitnodiging, graag 

aanmelden bij de voorzitter: marloescrouwers@gmail.com.  

 

Belangrijke mededeling! 

- Hiep hiep hoera… Astrid heeft dit jaar een vaste aanstelling 

gekregen op de Kei!  

- En goed nieuws voor Marieke en Kim. Zij zijn afgelopen jaar 

geslaagd voor hun pw 4 diploma en zullen dit jaar werkzaam zijn 

op de Kei.  

- De vrijdaggroep zal vanaf oktober ook worden gesplitst 

vanwege het aantal kinderen. Miranda Tielemans zal de 

Vlindergroep gaan draaien en Bauke en Kim draaien samen de 

Bloemengroep. De kinderen die overgaan naar de Vlindergroep 

zijn al geïnformeerd.  

- Vanaf oktober zullen de observatielijsten vernieuwd en 

uitgebreider zijn dan voorheen. Wij hebben ons verdiept in de 

belangrijkste ontwikkelingen van kinderen en d.m.v. 

verschillende bronnen te raadplegen en gesprekken op school 

(voor het overdrachtsformulier), zijn de observatielijsten 

uitgebreider geworden. 

- Wij zijn Kei blij met het behalen van de tweede plaats van het 

Beste kinderdagverblijf in de provincie Noord Brabant 2017. Ouders bedankt voor jullie positieve feedback. 

Trots zijn wij op onze score van een 9.6! 

 

De stagiaires voor aankomend jaar: 

Dit jaar zal Marieke (stagiaire van afgelopen jaar en vorig jaar) op de woensdag op de bloemengroep stage 

lopen. Zij gaat aankomend jaar starten met de hbo opleiding pedagogiek. Tevens zal zij vanaf oktober op 

de maandag en de dinsdag werkzaam zijn op de Kei.  

 

Ook Janne (stagiaire van afgelopen jaar) zal vanaf januari 2018 (na haar buitenlandstage) weer op de 

maandag en de dinsdag terugkomen op de vlindergroep.  

 

Hallo allemaal, 

 

Ik ben Wendy van de Steeg en ik ben 21 jaar en ik woon in Wanroij. 

Dit jaar start ik met de opleiding gespecialiseerd pedagogisch 

medewerker niveau 4.  

 

Afgelopen jaar heb ik mijn diploma gehaald voor pedagogisch 

medewerker niveau 3.  

Ik heb toen stage gelopen bij het snuitje (agrarisch kinderdagverblijf) 

en pardoes (spring). 

Tijdens mijn vakantie heb ik gewerkt als oproepkracht bij spring.  

 

Mijn stage bij de kei start 30 augustus tot 14 juni op de dagen 

woensdag en donderdag op de vlindergroep.  

 

Ik heb er erg veel zin in!  

Als jullie nog vragen hebben stel ze gerust. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:marloescrouwers@gmail.com


 

 

 
 

Hallo allemaal, 

 

Mijn naam is Merve Karakus. Ik ben 21 jaar oud en ik woon in Cuijk. 

Ik volg de opleiding Pedagogisch  Medewerking niv-3 in Venray. 

Hiervoor heb ik de opleiding Helpende Zorg en Welzijn niv-2 

afgerond. Mijn stage-dagen zijn op Maandag, Donderdag en Vrijdag 

op de bloemengroep.  

 

Mijn kwaliteiten zijn:          Mijn leerdoelen zijn:             

* Behulpzaam             * Zelfvertrouwen opbouwen   

* Vriendelijk               * Initiatief nemen         

* Geduldig  

* Zorgzaam 

 

Ik heb er erg veel zin in! 

 

 

 

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: 

- Rowan zegt tegen Pepijn: ‘eet jij de korstjes nog op’, waarop Pepijn zegt: ‘Nee Rowan, ik kan al fluiten’. 

- Miranda Tielemans was met Tom in gesprek. Waarop Tom ineens zegt: ‘dat is een catastrofe’ (haha 

kinderen horen vanalles).   

- Rowan zegt tegen Sef: ‘probeer de strandbal maar zelf op te blazen’, waarop Sef zegt: ‘maar ik heb niet 

genoeg blaas in mij’.  

 

 

Met vriendelijke groet, Team De Kei  

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

 

 

 

 


