
                                                                                     Nieuwsbrief maart 2018 

 

 

   Dit is onze 10de nieuwsbrief van kinderdagverblijf De Kei, waarin wij  

  leuke weetjes, nieuwe informatie en bijzonderheden vermelden. De  

   nieuwsbrief zal elk kwartaal verschijnen.  

 

 

 

 

Geboren: 

Sep en Lis van Bommel    17-10-2017   Mill 

Bram Strijbosch   18-10-2017   Wanroij 

Tim Jans   16-11-2017   Mill 

Tieme Rigters    29-11-2017   Mill 

Lot Jansen   01-12-2017   Wanroij 

Lize Braam   08-01-2018   Mill 

Pleun Mengerink   19-01-2018   Mill 

Fender Geven   16-02-2018   Wanroij 

Bryan Jacops   26-02-2018   Wilbertoord 

 

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 Miranda Tielemans op 21 januari bevallen van een zoontje Daan. Wij wensen Paul en Miranda heel 

veel geluk met hun zoontje!   

 

Naar school: 

 

Inmiddels hebben Flore, Aron, Sepp, Veerle en Pepijn bij ons op de Kei afscheid genomen. Wij wensen hen 

veel plezier op de basisschool.  

 

Peuteryoga op de Kei 

 

Wat is peuteryoga? 

Bij peuteryoga maken de peuters op een speelse en leuke manier kennis met yoga. 

Het is een fijne manier voor peuters om zowel te bewegen als ontspannen. De 

beleving en ervaring staan voorop. Daarom worden er verschillende oefeningen aan 

de hand van een thema afgewisseld en kunnen ze hun aandacht beter vasthouden. 

Ze worden bijv. meegenomen in een sprookje en doen allerlei houdingen na, die in 

het verhaal passen. De peuteryoga moet zorgen voor een ontspannen moment, wat 

ook bijdraagt aan de concentratie, de zintuigen, lichaamsbewustzijn, beweging en 

motorische ontwikkeling.  

 

Willeke Pluk heeft sinds kort een yoga studio (unPlukked) in Mill en zij zal de yoga 

op de Kei gaan verzorgen. Willeke geeft op dit moment al yoga in kleuterklassen, maar de peuteryoga is 

voor haar ook een nieuwe uitdaging. Op donderdagmiddag 5 april zal ze hier de eerste keer yoga komen 

geven aan de peuters. We zijn benieuwd hoe dit bevalt en aan de hand van deze eerste keer gaan we 

kijken hoe we de peuteryoga vorm gaan geven.  

 

 

 



 

Terugkomdag en opa en oma week 

We hebben besloten om de terugkomdag af te wisselen met de opa en oma week 

(dus beide laten we om het jaar terugkomen). Dit jaar hebben we besloten om 

weer een terugkomdag te organiseren voor alle kinderen die inmiddels de Kei 

hebben verlaten en in 2019 organiseren wij weer een opa en oma week.  

 

Voor kinderen die al op school zitten en op de Kei hebben gezeten, organiseren 

wij dus een terugkom ochtend- of middag waarbij ze met hun ouders en 

eventueel broers/zussen mogen komen.    

De uitnodiging hiervan krijgen jullie te zijner tijd!  

 

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 gaan we dit jaar weer proberen om kuikentjes te krijgen op de 

Kei. Als de eieren goed zijn en de kippen zijn broeds, dan lopen er dit voorjaar hopelijk 

ook kuikentjes rond op de Kei! 

 

 

 

 

Bericht vanuit de oudercommissie 

Zoals jullie wellicht wel weten komt de oudercommissie driemaal per jaar bij elkaar. We bespreken punten 

van verandering binnen het kinderdagverblijf, zowel die opgedragen worden door de GGD als die het 

kinderdagverblijf zelf wil gaan hanteren. Wij als oudercommissie hebben hierin een adviserende en 

meedenkende rol. Daarnaast worden er punten besproken die vanuit ons of vanuit andere ouders komen.  

We maken besluiten of zoeken verder uit wat de mogelijkheden hierin zijn. De punten die besproken 

worden kunnen terug gelezen worden in de notulen die op de kast ligt in de hal.  

 

Wij vinden het leuk als je als ouder een vergadering bij wil wonen, dit is voor iedereen toegankelijk. Graag 

even van te voren aanmelden.  

De volgende vergadering staat gepland op dinsdag 29 mei om 20.00 uur bij de Kei. 

 

Wellicht tot ziens!  

 

Groetjes de Oudercommissie  

 

Thema kleuren en vormen 

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

- week 9: rood 

- week 10: groen 

- week 11: blauw 

- week 12: 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.  
 

 
 



Vorderingen 3de groep 

Inmiddels zijn we voorzichtig met de eerste werkzaamheden begonnen voor de 3de groep. Op dit moment 

wachten we nog op een antwoord of we de definitieve tekening kunnen indienen zoals we wensen. Mocht er 

meer nieuws zijn wat de derde groep betreft, dan houden we jullie natuurlijk op de hoogte.  

 

 

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 uitspraak: 

- Pepijn zegt tegen ons: ‘als ik het warm heb, dan krijg ik een tante letje’ (hij bedoelt een tabletje;-).  

 

 

Carnaval op de Kei! 
Van woensdag 7  februari t/m dinsdag 13 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.  

 

 

 

Belangrijke mededelingen: 

- 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. 

- Denken jullie eraan om wijzigingen (zoals tariefwijzigingen en wijzigingen in de uren) door te geven aan 

de belastingdienst.  

 

 
 

Met vriendelijke groet, Team De Kei  

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

 


