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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 Sara, Tjeu, Rayan, Wiep, Milan, Hugo en Silvijn bij ons op de Kei afscheid genomen. Wij 

wensen hen veel plezier op de basisschool.  

 

Informatie avond! 

Op woensdagavond 31 oktober organiseren wij om 20.00 uur een informatie avond voor alle 

ouders/verzorgers in het Lagerhuis in Mill. 

Wij willen jullie tijdens deze informatie avond o.a. op de hoogte brengen van de 3de groep (hoe ziet deze 

eruit en hoe gaan we groepen indelen), de contracten, de nieuwe tarieven en wij willen vanaf januari 2019 

overstappen op een ander systeem, dit zullen we dan ook presenteren.  

 

We zouden het erg fijn als jullie hierbij aanwezig zouden zijn, zodat we alles duidelijk kunnen uitleggen.  

 

Graag opgeven via: info@kinderdagverblijfdekei.nl en hopelijk zien we jullie dan! 

 

 

Thema 'dieren' 

 

Op donderdag 4 oktober is het dierendag en dat kunnen we met alle 

dieren op de Kei niet onopgemerkt voorbij laten gaan. 

In de week van 1 t/m 5 oktober mogen de kinderen een knuffeldier 

meenemen, voor de dierendoker. Op elke groep is er een dierendokter 

aanwezig, die de dieren beter gaat maken. 

We gaan de knuffeldieren dan extra goed verzorgen, zodat het dier snel 

weer beter wordt. 

 

 

 

 



Bericht vanuit de oudercommissie: 

Per september zal Marloes Pennings, voorzitter van de oudercommissie, aftreden omdat haar zoontje naar 

de peutergroep van het gastouderbureau gaat.   

Hieruit voorkomend is er ruimte voor een nieuw commissielid. Op dit moment bestaat 

de oudercommissie uit 4 leden, dus is er 1 plek te vervullen.  

 

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

de oudercommissie.  

 

Hieronder vindt u het reglement van de totstandkoming hiervan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoals jullie wellicht weten komt de oudercommissie 3x per jaar bij elkaar.  

 

Heeft u interesse of wil je graag eerst nog wat informatie dan kun je contact opnemen met een van de 

commissieleden. 

Wij hopen dat de oudercommissie binnenkort een nieuw lid mag verwelkomen! 

 

De volgende vergadering staat gepland op maandag 24 september om 20.00 uur.  

 

Terugkijkend op de modderweek  

Wat hebben we deze week weer genoten van alle modderactiviteiten op de Kei. We hebben samen met de 

kinderen modder gemaakt, moddersoep - en taartjes gebakken en geknutseld met modder, ook onze 

varkens Henk en Harrie hebben genoten van hun modderbadje. Fijn dat jullie een bijdrage hebben geleverd 

aan het meenemen van oude kleding voor de kinderen.  

 

Samenstelling oudercommissie 

a)      Personen werkzaam bij het kinderdagverblijf kunnen geen lid zijn van 

de oudercommissie van dat kinderdagverblijf ook niet indien zij ouder zijn van een kind 

dat het kinderdagverblijf bezoekt (Wk art 1.58 lid 3). 

b)      De oudercommissie bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 leden. 

Totstandkoming en beëindiging lidmaatschap oudercommissie 

a)      Indien er vacatures zijn in de oudercommissie dan roept de oudercommissie ouders 

op zich kandidaat te stellen, kandidaatstelling kan schriftelijk of mondeling geschieden. 

b)      Indien het aantal kandidaten het aantal beschikbare zetels niet overtreft, worden 

alle kandidaten op de eerstvolgende vergadering van de oudercommissie benoemd. 

c)      Indien zich meer kandidaten melden dan er zetels beschikbaar zijn, organiseert 

de oudercommissie een verkiezing. 

d)      Benoeming geschiedt voor een periode van 2 jaar. Na het verstrijken is 

herbenoeming wel mogelijk, indien de betreffende persoon zich hiervoor kandidaat stelt. 

 



De stagiaires van aankomend schooljaar: 

Er zijn weer nieuwe stagiaires op de Kei gestart. Ze stellen zich hieronder aan jullie voor: 

 

Hallo allemaal, ik ben Iris van Gemert. Ik ben 24 jaar oud en ik woon in Mill. 

  

Vanaf dinsdag 28 augustus begint mijn stage bij de Kei. Ik ga een BBL opleiding 

pedagogisch werk niveau 3 volgen in Eindhoven waarbij ik de maandag ochtend en 

dinsdag de hele dag bij de Kei stage mag komen lopen op de bloemengroep. 

Daarbij blijf ik 2 dagen in de week bij Juwelier Verlinden in Sint Hubert werken waar ik 

op dit moment al 5 jaar werk. 

Naast mijn werk ga ik ook graag uit met mijn vrienden en sport ik regelmatig. 

Ook vind ik het heerlijk om te tuinieren dus dat komt hier helemaal goed. 

In het verleden heb ik de opleiding zorg en welzijn niveau 2 afgerond en tevens 1 jaar 

Pedagogisch werk niveau 3 gevolgd. 

  

Ik kijk er ontzettend naar uit om met mijn stage te gaan beginnen en veel nieuwe 

dingen te leren. Jullie zullen mij hier nog veel tegen komen, ik heb er in ieder geval Kei 

veel zin in! 

 

 

Hallo! Mijn naam is Merlijn van Gogh. Ik ben 17 jaar oud en ik 

woon in Uden. Ik studeer Gespecialiseerd Pedagogisch 

Medewerker niveau 4 op ROC de Leijgraaf in Veghel. Ik begin na 

de zomervakantie aan mijn examenjaar.  

  

Dit jaar kom ik gezellig stage lopen bij jullie op de vlindergroep! 

Ik ben er dit jaar op maandag en dinsdag. Na een half schooljaar 

kom ik ook op woensdag. Mijn vorige stageplek was op het 

agrarische kinderdagverblijf ‘de dierenvriendjes’. Ik ben dus al 

bekend met de groene visie.  

  

Ik heb er heel veel zin in, tot snel! 

 

 

Hallo allemaal, 

  

Ik ben Alisha van den Hoogen, ik ben 17 jaar en ik woon in Mill. 

Na de vakantie kom ik de donderdagen en de vrijdagen op de bloemengroep stage 

lopen. 

Dit zal ik een jaar blijven doen! 

Ik studeer op het ROC de Leijgraaf in Veghel pedagogisch medewerker niveau 3. 

Dit wordt mijn 2e jaar op deze school. 

Mijn hobby’s zijn volleyballen, ik speel bij Volleybal Vereniging Apollo Mill in Dames 

2. 

Wat leuk dat ik het komende jaar met jullie mag komen spelen, ik zie er erg graag 

naar uit! 

  

Groetjes! Alisha. 

 

 

 

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! 


