
                                                                                     Nieuwsbrief juni 2018 

 

 

   Dit is onze 11de nieuwsbrief van kinderdagverblijf De Kei, waarin wij  

  leuke weetjes, nieuwe informatie en bijzonderheden vermelden. De  

   nieuwsbrief zal elk kwartaal verschijnen.  

 

 

 

 

Geboren: 

Floor van den Broek    04-4-2018 

Gwen van den Bungelaar   09-4-2018    

Lars Kuijs   12-4-2018  

Yoël Kremers   26-4-2018 

Maes van Boekel   20-05-2018 

   

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 Astrid op 4 april bevallen van een dochter Floor. Wij wensen Hans en Astrid heel veel geluk met hun 

dochtertje!   

 

Naar school: 

 

Inmiddels hebben Mason, Sem, Belle en Joep bij ons op de Kei afscheid genomen. Wij wensen hen veel 

plezier op de basisschool.  

 

Modderweek van maandag 25 juni t/m vrijdag 29 juni: 

 

Op vrijdag 29 juni is er in Nederland weer een officiële modderdag, wij maken er 

op de Kei een modderweek van! 

De kinderen graag in oude kleren naar De Kei brengen, zodat zij lekker kunnen 

kliederen en vies mogen worden! De modder zal hoogstwaarschijnlijk niet goed, 

of helemaal niet uit de kleren kunnen. Wanneer het mooi weer is kunnen de 

kinderen ook in hun luier of oude zwemkleding hier spelen met de modder.  

 

Tijdens deze modderweek ontdekken kinderen wat modder is en hoe je er mee 

kunt spelen. De kinderen ontdekken hoe je modder maakt, ze mogen er zelf ook 

in kliederen en er kunstwerken mee maken, er worden bijpassende boekjes 

voorgelezen en liedjes gezongen en natuurlijk wordt er ook een modderbadje 

gemaakt bij Henk en Harrie.   

 

 

 

Belangrijke mededelingen: 

- Op zaterdag 9 juni organiseren wij weer een terugkomochtend voor alle kinderen die de Kei inmiddels 

hebben verlaten. 

De terugkomdag zal voor kinderen en ouders zijn van 10.00 uur tot 12.00 uur. Wij hopen er net als 

voorgaande jaren weer een leuke ochtend van te maken.  



- Wij willen jullie verzoeken om overdrachten kort te houden. De leidsters willen alle ouders goed te 

woord kunnen staan en de aandacht kunnen verdelen over de ouders. Tevens is het voor de groep 

prettig als leidsters zoveel mogelijk aandacht hebben voor de kinderen. Wij hopen op jullie begrip.  

- Tevens willen wij verzoeken om gesprekken met andere ouders buiten de groep te voeren. Natuurlijk 

kun je even een praatje maken met andere ouders op de groep, maar dit brengt ook onrust op de groep 

voor de kinderen. Probeer dan het ‘gezellig samen kletsen’ in de hal of buiten voort te zetten.  

 

 

Peuteryoga op de Kei 

 

Inmiddels heeft Willeke op alle dagen al een keer peuteryoga gegeven. 

De kinderen en wij zijn erg enthousiast.  

 

Aan de hand van een verhaal neemt Willeke de kinderen mee in de 

bewegingen. Het is voor de kinderen een fijne manier om zowel te 

bewegen als ontspannen. Het vraagt ook concentratie en 

lichaamsbewustzijn. Kinderen mogen in hun eigen tempo mee doen en 

wanneer ze het spannend vinden, is het niet erg als ze nog niet mee 

doen en willen kijken.  

Wij zullen voortaan in de hal voor jullie kenbaar maken als we die dag 

peuteryoga hebben.  

 

Op woensdag 6 juni, vrijdag 22 juni en maandag 2 juli geeft Willeke 

peuteryoga workshops. Mocht je geïnteresseerd zijn om samen met je 

kind een peuteryoga workshop bij te wonen, neem dan contact op met: 

willeke@unplukkedyoga.nl   

 

 

Bericht vanuit de oudercommissie: 

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 24 september om 20.00 uur bij de Kei. 

 

Wellicht tot ziens!  

 

Groetjes de Oudercommissie  

 

Baby dieren op de Kei  

Inmiddels zijn er 3 kleine geitjes geboren op de Kei. Er is nog 1 geit dragend, dus we verwachten 

binnenkort nog een lammetje(s).  

Ook hebben we 5 kuikentjes op de Kei (4 kippen en 1 haan). Helaas was het niet gelukt om eieren van 

onze kippen uit te laten broeden, maar gelukkig hebben we nu wel kuikentjes aan kunnen komen voor op 

de Kei.  

 

Vorderingen 3de groep 

Helaas moeten we jullie melden dat we oktober 2018 niet gaan halen. Het duurt allemaal veel langer dan 

dat we verwacht en gehoopt hadden. 

 

De tekening is op dit moment nog niet ingediend. We hadden gehoopt dat we in april al konden starten met 

de bouw, helaas is dat nog niet het geval.  

We nemen het nu even wat ruimer en gaan ervan uit dat we in januari 2019 onze derde groep kunnen 

openen. Mocht het eerder lukken dan is dat mooi meegenomen. Ook dit is onder voorbehoud, omdat we 

niet kunnen inschatten hoelang alles duurt. 

 

 

mailto:willeke@unplukkedyoga.nl


Privacywetgeving 

Vanaf 25 mei is de nieuwe AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht gegaan. Dat 

betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie.  

 

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Hoe wij met uw 

persoonsgegevens omgaan kunt u lezen in het privacy beleid, die op onze website te vinden is. Tevens 

hebben wij verwerkerovereenkomsten afgesloten met onze externe partijen, zodat ook zij op de juiste 

manier met de persoonsgegevens omgaan.  

 

Zonnige dagen 

We hebben hier al vaak kunnen genieten van de zomerse temperaturen. We zullen steeds vaker de 

kinderen in de ochtend buiten ontvangen, aangezien het ooit in de middag te warm kan zijn voor de 

kinderen. Zo kunnen we toch optimaal genieten van het buiten spelen.  

 

Wij willen aan jullie vragen of jullie in de ochtend thuis jullie kind(eren) goed willen insmeren. Gaande de 

dag zal uw kind(eren) op de Kei ook worden ingesmeerd met Nivea zonnebrandcrème factor 50. Wanneer 

er allergieën of andere wensen zijn, dan graag eigen zonnebrand meenemen.  

 

 

 

Hier naast zie je nog een leuk insmeerliedje, die wij zingen op 

de Kei.  

 

Op het melodie van ‘in de maneschijn’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

alle zonnige dagen! 

 

 

 

Wanneer u de nieuwsbrief niet wilt ontvangen, dan kunt u zich hiervoor afmelden door een mail te sturen 

naar: info@kinderdagverblijfdekei.nl 

 

Met vriendelijke groet, Team De Kei  

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

 


