
                                                                                     Nieuwsbrief december 2017 

 

 

   Dit is onze 9de nieuwsbrief van kinderdagverblijf De Kei, waarin wij  

  leuke weetjes, nieuwe informatie en bijzonderheden vermelden. De  

   nieuwsbrief zal elk kwartaal verschijnen.  

 

 

 

 

Geboren: 

Noor van der Wijst 03-08-2017 Mill 

Guus van Katwijk 31-08-2017 Langenboom 

Linn Selten 09-09-2017 Wilbertoord 

Liv Willems 17-10-2017 Wilbertoord 

Bram Strijbosch 18-10-2017 Wanroij 

Tieme Rigters 29-11-2017 Mill 

Lot Jansen 01-12-2017 Wanroij 

 

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 Jens, Loet, Meike, Marlies en Tom bij ons op de Kei afscheid genomen. Wij wensen hen 

veel plezier op de basisschool.  

 

Inspectie GGD 

Op woensdag 15 november hebben we weer controle gehad van de GGD. We hebben inmiddels het 

conceptrapport ontvangen. Wanneer we het definitieve inspectierapport ontvangen hebben, kun je deze op 

de website vinden (onder het kopje: ‘praktische info’ en dan ‘verwijzingen & downloads’. 

 

Vorderingen 3de groep 

Zoals jullie weten hebben we een plan om een 3de groep te starten op de Kei. Er is op dit moment veel 

vraag en er zijn lange wachtlijsten op de maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. We hopen met een 

3de groep de wachtlijst weg te krijgen zodat er weer voor iedereen plek is. We hebben inmiddels een 

gesprek gehad bij de gemeente. Bij de gemeente gaan ze kijken of het via een verkorte procedure kan of 

niet. Hier hebben we tot op heden nog geen uitsluitsel over. Het is dus nog erg onduidelijk wanneer de 3de 

groep open zal gaan, wel is het zeker dat hij er gaat komen. We houden jullie hiervan op de hoogte.  

 

Nieuwe regels in de kinderopvang. 

De vorige keer hebben we jullie al geïnformeerd over de wijzigingen die gaan plaatsvinden, omtrent de 

nieuwe IKK (innovatie kwaliteit kinderopvang) regels.  

 

Inmiddels kunnen jullie ons veiligheid- en gezondheidsbeleid vinden op onze website. Deze hebben we in 

samenwerking met het team en de oudercommissie opgesteld (onder het kopje: ‘praktische info’ en dan 

‘verwijzingen & downloads’).  

Tevens is er een opleidingsplan gemaakt, waarin staat beschreven welke opleidingen en cursussen er zijn 

gedaan en welke trainingen/cursussen we in de toekomst gaan doen. Dit opleidingsplan is inzichtelijk op 

kantoor voor de GGD, oudercommissie en voor de werknemers.  

 



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 kinderen op de Kei mee mogen spelen. We hebben 2 boerderijkleden 

gekregen met boerderijdieren, veel auto’s en vrachtwagens, een tractor voor buiten, spelletjes, boeken en 

puzzels voor de oudste en nog een wandspel voor de baby’s. 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: 

- Anita zegt tegen Veerle: Nu je in Langenboom woont ben je een verkenskop. Nee zegt Veerle want mama 

zegt dat ik een prinsesje ben.  

- We zijn aan tafel het liedje van de dag aan het zingen. Als we dan aan Hugo Janssen vragen welke dag 

het vandaag is, zegt hij: ‘het is vandaag dinsdag, kliko dag!’ 

- Veerle is aan het knutselen als Bauke dan aan haar vraagt: ‘is dit voor mij?’, zegt Veerle: ‘nee, voor 

Miranda die een staart in haar haren kan’.  

 

Nieuwe medewerkster: 

Eind december zal Sheila het verlof van Miranda Tielemans gaan overnemen. Miranda zal vrijdag 22 

december haar laatste werkdag hebben voor haar zwangerschapsverlof.  Sheila zal straks op dinsdag 

(vlindergroep), woensdag (bloemengroep) en op vrijdag (vlindergroep) werkzaam zijn. Ze zal op woensdag 

27 december haar eerste werkdag hebben op de Kei. Hiervoor zal ze een aantal keer meedraaien en 

kunnen jullie haar al wel eens zien op de Kei. Hieronder stelt ze zichzelf aan jullie voor: 

 

Hallo allemaal,   

 

Ik zal me even voorstellen, Ik ben Sheila Ter Meer, 31 jaar en 

woon samen met mijn vriend en onze 2 zoontjes van 2,5 en 5 in 

Cuijk. In het dagelijks leven geniet ik van mijn gezinnetje, doe ik 

aan bootcamp en hou ik van gezelligheid!  

 

Voordat ik bij de kei kwam ben ik ruim 11 jaar werkzaam 

geweest bij een andere kinderopvang organisatie, maar nu is het 

tijd voor een nieuwe uitdaging. 

 

Vanaf  eind december mag ik bij het team van de Kei gaan horen 

en ik heb er kei veel zin in, vooral omdat ik het geweldig vind als 

kinderen opgroeien in een natuurlijke omgeving, hier samen 

spelen en veel avonturen beleven.  

En omdat het geweldig is om een kind te zien groeien en 

ontwikkelen van baby tot peuter en om ze daar in te begeleiden!  

 

Ik heb er heel veel zin in en hoop jullie snel te zien! Liefs, Sheila 

 

 



Mededelingen vanuit de oudercommissie 

Lianne heeft de oudercommissie verlaten, aangezien haar zoon Jens naar school is gegaan. We hebben 

inmiddels twee nieuwe leden in de oudercommissie, zij stellen zich hieronder aan jullie voor: 

 

 

Mijn naam is Inge van Munster - van der Wijst.  

Ik woon samen met Martijn en onze dochter Ive in Mill.  

De Kei spreekt ons erg aan vanwege de mooie grote en uitdagende 

speelruimte buiten, de vele dieren en de gezellige binnenruimtes. We 

brengen met veel vertrouwen Ive wekelijks naar de enthousiaste 

pedagogisch medewerkers toe! Het voelt iedere week weer, voor Ive 

maar ook voor ons, als thuiskomen dankzij de fijne sfeer die er hangt. 

 

 

 

 

 

Mijn naam is Janneke Rigters-Schimmel. Ik woon samen met mijn 

man Perry en zoontjes Seppe en Tieme in Mill. Toen wij voor de keuze 

stonden van een kinderdagverblijf hoefden we beiden niet lang na te 

denken. Als 'boerendochter' was het echt een feest der herkenning en 

wij voelden ons direct helemaal thuis bij De Kei. Het buitenleven en 

de kleinschaligheid zijn speerpunten waar wij ons helemaal in kunnen 

vinden. Seppe gaat iedere week met veel plezier naar de Kei en wij 

kunnen hem echt met een gerust hart achterlaten. Over een aantal 

maanden gaat ook ons tweede kindje Tieme genieten van het "kei" 

mooie kinderdagverblijf.  

Ik hoop dat ik in de oudercommissie een zinvolle bijdrage kan leveren 

aan de kwaliteit van De Kei. 

 

 

Kerstkaarten 

Ook dit jaar hebben we besloten om geen kerstkaarten te versturen, maar een schenking te doen aan een 

goed doel. Het goede doel dit jaar is “Make a Wish”.  

Make-A-Wish Foundation International heeft als missie: 'Het vervullen van de allerliefste wens van kinderen 

van 3 tot 18 jaar met een levensbedreigende ziekte om daarmee een ervaring van kracht en blijdschap te 

creëren.' De Make-A-Wish Foundation is actief in 40 landen.  

 

 

Belangrijke mededelingen: 

- Denken jullie er aan dat je de tariefwijzigingen voor 2018 doorgeeft aan de belastingdienst! De nieuwe 

tarieven zijn op 1 november naar jullie gemaild. Tevens dien je wijzigingen in uren altijd door te geven aan 

de belastingdienst voor de kinderopvangtoeslag.  

- Wij willen jullie nogmaals wijzen op het ruilen van dagen. Dit dien je tenminste 48 uur tevoren te doen via 

Niokids of door dit te regelen met kantoor. Je hebt een ruilmogelijkheid van 4 maanden. Je kunt 1 maand 

voor de ruildag en 3 maanden na de ruildag ruilen. Deze informatie kunnen jullie ook terugvinden in ons 

pedagogisch beleidsplan.  

- Janne zal vanaf januari weer terugkeren op de Kei. Ze heeft een paar maanden in Spanje stage gelopen 

en ze zal straks weer op maandag en dinsdag bij ons stage komen lopen.  

 

 

 

Wij wensen iedereen alvast kei fijne  

feestdagen en een gezond en  

kindvriendelijk 2018 toe! 

 
 

Met vriendelijke groet, Team De Kei  

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

 


