Dit is onze 18de nieuwsbrief van kinderdagverblijf De Kei, waarin
wij leuke weetjes, nieuwe informatie en bijzonderheden vermelden.
De nieuwsbrief zal elk kwartaal verschijnen.
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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.
Inmiddels hebben Ties, Jaime, Lotte en Roel afscheid genomen op de Kei.
Wij wensen hen veel plezier op de basisschool!

Jaaroverzicht 2019
Jullie kunnen zelf het jaaroverzicht downloaden via het systeem. Via roos.opvanguren.nl
kun je jezelf inloggen en dan vind je onder het kopje 'downloads' het jaaroverzicht van
2019.
Wij volgen de ontwikkelingen omtrent het Corona virus op de voet. Via de GGD en het RIVM worden
er richtlijnen opgesteld, die wij dienen op te volgen.
Alle kinderen en medewerkers die verkouden zijn of koorts hebben (boven de 38 graden) dienen thuis
te blijven. Het kan zo zijn dat wij ouders bellen om hun kind bij bovenstaande klachten op te halen bij
de Kei. De gezondheid van alle kinderen staat voorop, wij nemen daarom de richtlijnen uiteraard ook
heel serieus.
Afgelopen week hebben we voor alle kinderen die niet konden komen compensatiebonnen
uitgeschreven, dit is voor ons vanaf nu helaas niet meer haalbaar.
Voor meer info wat betreft de richtlijnen van het Corona virus, raadpleeg de website van het RIVM.
Jullie worden door ons ook op de hoogte gehouden van de maatregelen die wij op de Kei treffen.

Beleid dag ruilen
Hoe zit het ook alweer bij een dag ruilen?
Wanneer je een dag wilt ruilen kun je dit via het systeem aanvragen, dit dien je minimaal 48 uur
(bij werkdagen) van tevoren te doen.
Je mag een dag 1 maand voor de desbetreffende datum ruilen en 3 maanden na de
desbetreffende datum.
Jullie horen van ons 3 weken voor de gewenste datum of dit mogelijk is.
Wanneer je te horen krijgt dat de ruiling niet mogelijk is, maar de dag die je wilde ruilen is al
verstreken, kun je deze uiteraard alsnog ruilen. Dit dient wel binnen deze 3 maanden te
gebeuren.

Voorstellen nieuw lid oudercommissie
Daniëlle Kremers
Mijn naam is Daniëlle Kremers. Ik woon samen met Edwin van
Schipstal en onze kinderen Thomas en Emma op Tongelaar, vlak bij
de Kei. Wanneer de vier oudere kinderen van Edwin er ook zijn dan is
het bij ons een gezellig huis vol. Voor ons was de Kei een
vanzelfsprekende keuze. Niet alleen omdat het dichtbij is maar vooral
ook om de visie en de heerlijke buitenruimte. Thomas en Emma
spelen iedere dinsdag en donderdag met veel plezier op de Kei en
vanaf het begin af aan hadden wij alle vertrouwen in de goede
zorgen. Die basis is ontzettend fijn. Vanaf 01-02-2020 zit ik in de
oudercommissie.

De volgende vergadering met de oudercommissie staat gepland op: dinsdagavond 26
mei vanaf 20.00 uur.

Belangrijke info:
Op vrijdag 27 maart zal Wendy de laatste dag hebben op de Kei. Op donderdag 26 maart
nemen wij 's avonds met het team afscheid van Wendy en op vrijdag 27 maart is er voor
jullie tussen 17.00 uur en 18.00 uur de gelegenheid om afscheid te nemen van Wendy.
Wies heeft haar laatste stagedag op donderdag 12 maart gehad. Wassila zal donderdag 16
april voor het laatst komen. Anouk en Shania blijven nog tot het einde van het schooljaar op
de Kei. Waarschijnlijk zal Wassila volgend jaar terugkomen naar de Kei en zal ze bij de
rupsen of de bloemen stage komen lopen.
Er liggen wel eens kortingsbonnen van o.a. supermarktacties in de bak van de luierzakken.
Deze mogen jullie meenemen als jullie deze willen hebben.

Jonge dieren
Zoals jullie weten hebben we helaas geen Henk en Harrie (de varkens) meer op de Kei. In het
voorjaar zullen er nieuwe biggetjes komen op de Kei. Deze komen voor een paar maanden hier,
aangezien ze even weg moeten bij de moeder (spenen). Als dit goed bevalt, zullen er steeds voor een
periode nieuwe biggetjes op de Kei komen.
Er zijn 3 geitjes afgelopen winter gedekt. Nu heeft er 1 geitje een miskraam gehad (vandaar dat de
kinderen afgelopen maand niet bij de geiten mochten komen) en 1 geitje is waarschijnlijk niet
dragend. Wij hopen dus dat het dit voorjaar gaat lukken om lammetjes te krijgen bij de Kei!
Wij hebben op de Kei 2 hanen en dat zijn niet de beste vriendjes. Als jullie nog een kleine haan willen
hebben, of jullie weten iemand die graag een haan wil, dan horen wij het graag! Het zijn
sabelpootkrieltjes, dus het is een kleine haan.

Weigering niet-gevaccineerde kinderen
Op dit moment vragen wij bij het bespreken van het contract (voordat het kind start) of
het kind is ingeënt en de inentingen van het Rijksvaccinatieprogramma zal krijgen.
Wanneer kinderen niet worden ingeënt mogen wij ze nog niet weigeren, maar wij zullen
er wel alles aan doen om ouders ervan te overtuigen dat het in het belang van hun
kind(eren) en andere kinderen goed is om het kind in te laten enten.
Op dit moment is het door de tweede kamer dat kinderdagverblijven kinderen mogen
weigeren die niet zijn ingeënt. Het moet nu nog de eerste kamer.
Wanneer het door de eerste kamer is willen wij er naar toe gaan dat alle kinderen op de
Kei moeten worden ingeënt en anders kunnen zij helaas niet naar de Kei komen. Wij
zullen met de oudercommissie overleggen hoe we dit gaan aanpakken.

Prietpraat
Twee kinderen hadden wel een hele leuke variant op onderstaande liedjes;-)
- Dietske: 'Jingle bell, Jingle bell, pak een frikandel. Gooi hem in de prullenbak en zeg dan
dankjewel'.
- Lieze: 'Oh ja lee lee, ik moet zo nodig naar de wc'

Thema kleuren en vormen
We zijn de week na carnaval begonnen
met ons thema kleuren en vormen.
Elke week mogen de kinderen in de
kleur van de week naar de Kei komen.
Wat leuk dat er steeds zoveel kinderen
in de kleur van de week naar de Kei
komen.
Hieronder zien jullie nog een keer welke kleur we in welke week hebben:
•
•
•
•

Week 10
Rood
Week 11
Blauw
Week 12
Groen
Week 13
Geel

(2 t/m 6 maart):
(9 t/m 13 maart):
(16 t/m 20 maart):
(23 t/m 27 maart):

Liedjes van de Kei op spotify
Veel liedjes die wij op de Kei zingen, staan op Spotify.
Volg de map 'KEI LEUKE LIEDJES' en daar staan ze bijna allemaal in.
Bij elk thema staan er vaak nieuwe liedjes centraal,
deze komen ook in de map van KEI LEUKE LIEDJES te staan

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!

