
Dit is onze 13de nieuwsbrief van kinderdagverblijf De Kei, waarin wij leuke weetjes, 

nieuwe informatie en bijzonderheden vermelden. De nieuwsbrief zal elk kwartaal 

verschijnen.  

 

 

 

Geboren: 

Mia Oosterhout   16-10-2018 

Emma van Schipstal   17-10-2018 

Noa Weerts   22-10-2018 

Emma Hendriks    25-10-2018 

Fransje Gerrits    01-11-2018 

 

Van harte gefeliciteerd namens kinderdagverblijf De Kei. Heel veel geluk gewenst met de kleine en wij 

kijken uit naar jullie komst op de Kei. 

 

Naar school: 

 

Inmiddels hebben Tijn, Sef en Sven bij ons op de Kei 

afscheid genomen. Wij wensen hen veel plezier op de 

basisschool.  

 

 

 

 

 

 

 

 

De peutergroep 'vlinders' 

De naam: 

Allereerst dankjewel voor alle leuke naam ideeën voor de 3de groep. We hebben inmiddels een naam 

gekozen en dit is: de rupsen.  

 

Ebby (de zus van Nomy) en Ive kwamen met dit leuke idee. Rupsen worden namelijk later vlinders en deze 

zitten graag op de bloemen. Wij vonden dit erg leuk bedacht. Uiteraard worden de oudste kinderen dan wel 

de vlinders en zal de vlindergroep vanaf februari 'de rupsen' heten.  

 

Voortgang: 

Zoals jullie weten zijn op 20 november 2018 de vergunningen 

verleend. Dit moet nu nog 6 weken ter inzage liggen. Op 

dinsdag 8 januari zal de GGD een inspectie doen op de 

peutergroep. Wij hopen dat dit allemaal voorspoedig 

verloopt.  

 

Vanaf 1 januari zijn de 6 weken verstreken. Wij hopen dan te 

kunnen mededelen dat we officieel in februari 2019 de 

peutergroep gaan openen. 

 

Hierboven kunnen jullie alvast de voortgang zien van de bouw 

van de peutergroep. Aan de bouw kan het in ieder geval niet 

liggen!:-) 

 

Belangrijke mededelingen: 

 Op onderstaande feestdagen sluiten wij om 17.00 uur, i.p.v. 18.00 uur: 

- Kerstavond (24 december) 

- Oudejaarsavond (31 december) 

 Zoals jullie weten gaat Bauke stoppen op de Kei. Op vrijdag 14 december zal haar laatste dag zijn. 

Er is voor jullie dan ook gelegenheid om afscheid te nemen van Bauke.  



 Alisha de stagiaire op donderdag en vrijdag op de bloemengroep, heeft besloten om te stoppen met 

haar opleiding. Dit betekent ook dat ze gaat stoppen met haar stage op de Kei. Ze heeft 

aangegeven te willen blijven tot de kerstvakantie, dit betekent dat ze op vrijdag 21 december haar 

laatste dag zal hebben op de Kei. 

 Zouden jullie a.u.b. de namen van jullie kind(eren) in de jassen willen zetten. We merken dat er 

voor leidsters regelmatig verwarring ontstaat, aangezien het onduidelijk kan zijn van wie welke jas 

is. Ook ontstaan er zo hopelijk minder snel problemen dat er een verkeerde jas mee naar huis wordt 

genomen. Bedankt voor jullie medewerking! 

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

een goed doel. Het goede doel dit jaar is: Tour Mill Lijn. Dit is een kleinschalig woonproject voor 

jong volwassenen met een verstandelijke beperking.  

 De volgende vergadering van de oudercommissie staat gepland op dinsdagavond 22 januari om 

20.00 uur. Deze vergadering kan iedereen bijwonen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinterklaas 

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 

tractors gekregen voor buiten, 2 kleine tractors met boerderijdieren voor binnen, leerzame spelletjes, 

cijfermatjes, een werkbank, puzzel en speelgoed voor de baby's. Er wordt al volop met het speelgoed 

gespeeld. 

 

Even voorstellen: 

Hallo allemaal, 

 

Mijn naam is Wendy van de Steeg (4 oktober 1995) en ik kom uit Wanroij. 

Hier woon ik samen met mijn ouders en broertjes. Ik heb de opleiding 

gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4 gevolgd.  Vorig jaar heb 

ik hier bij de Kei stage gelopen. Vanaf Januari kom ik het team versterken. 

Lekker samen zijn met de kinderen rondom de natuur en dieren.  Mijn 

hobby’s zijn leuke dingen doen met vriendinnen en mijn vriend.  

 

Groetjes Wendy 

 

 

 

Vanaf deze week is er een vrijwilligster gestart op de Kei. Haar naam is 

Lisa en zij zal voorlopig op de woensdag en donderdag van 11.00 uur tot 

16.00 uur ons een handje komen helpen. Wanneer dit goed bevalt zal ze 

wanneer ze in Mill woont meer dagen in de week op de Kei komen.  

 

Lisa komt over een tijdje begeleid zelfstandig in Mill te wonen.  

Als vrijwilligster sta je altijd boventallig en zij zal dus ook nooit kinderen 

mogen verschonen, flesjes mogen geven of kinderen naar bed mogen 

brengen. Er is altijd een pedagogisch medewerker in de buurt om haar te 

ondersteunen en Astrid zal hoofdzakelijk deze begeleiding op haar nemen. 

Uiteraard beschikt Lisa ook over een VOG (verklaring omtrent gedrag).  

Wij hopen dat Lisa het hier kei fijn zal hebben op de Kei en dat we met z'n 

alle genieten van haar aanwezigheid op de Kei. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstontbijt 

Iris, Merlijn en Alisha regelen dit jaar het kerstontbijt en in 

onderstaande brief kunnen jullie lezen hoe ze dit gaan organiseren: 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Over een paar weken is het al weer kerst! Dit jaar vieren we kerst op 

de Kei met een gezellig kerst ontbijt/fruitmoment. Het zou leuk zijn 

als de kinderen in de week van dinsdag 18 december t/m maandag 24 

december in hun pyjama komen of in een leuke kerstoutfit. Zo maken 

we er een gezellige ochtend van samen. Het is de bedoeling dat de 

kinderen thuis wel al een ontbijtje op hebben zodat ze niet met een 

lege maag komen. We starten het kerstontbijt/fruitmoment om 9:00 

uur. 

Graag ook gewone kleding meenemen, voor het buiten spelen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij wensen iedereen alvast kei fijne feestdagen en een 
gezond en kindvriendelijk 2019 toe! 

 

 

 

Met vriendelijke groet, Team De Kei  

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

PortaBase 

Vanaf januari 2019 zullen wij zoals jullie weten van Niokids overstappen naar PortaBase. 

 

Via roos.opvanguren.nl kunnen jullie met jullie e-mailadres je wachtwoord opvragen. Op deze manier 

kun je inloggen in het systeem en zo kun je alle gegevens inzien, waaronder de contracten, het 

inschrijfformulier, de facturen en de jaaropgaven. Tevens kunnen jullie via dit systeem ruildagen of 

extra opvangdagen aanvragen en het schriftje (dagboek) van uw kind(eren) inzien.  

 

Je kunt geen app downloaden van PortaBase, maar wij raden aan om een snelkoppeling van de 

website te maken op je beginscherm op bv. je telefoon. Hierdoor is het makkelijk om te kijken of te 

reageren in het dagboek/schriftje of overzicht te hebben van de dagen waarop uw kind(eren) naar de 

Kei komt.  

 

Wanneer er nog vragen zijn, dan horen wij deze graag. De uitgebreide handleiding vind je in 

PortaBase terug onder het kopje 'downloads' - 'lesmateriaal'.  

Belangrijk: 

Tot en met 28 februari kunnen jullie inloggen in Niokids en alle belangrijke gegevens eruit halen. 

Denk er aan dat je de facturen, jaaropgaven en eventueel het schriftje uit het systeem haalt.  


