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Dit is de nieuwsbrief van maart 2016. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over het KDV,
Humpie Dumpie en de BSO.

Algemeen Nieuws
Wijziging Klachtreglement
Sinds 1 januari 2016 is het klachtrecht opgenomen in de Wet Kinderopvang.
Ook is bij Wet één landelijke Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen
ingesteld. Deze commissie behandelt klachten van ouders en oudercommissies over
ondernemers in de kinderopvang.
In de Wet is opgenomen waar ouders een klacht over kunnen indienen. Bijvoorbeeld
over de overeenkomst tussen de kinderopvang en de ouders, maar ook over de
gedragingen van de medewerkers of de houder van de kinderopvang jegens een ouder
of kind.
Sinds januari 2016 zijn wij ook bij deze commissie aangesloten. Deze commissie
heeft een Klachtenloket ingesteld waar u terecht kunt voor informatie, bemiddeling,
advies en mediation.
Voor uitgebreide informatie over de Geschillencommissie kunt u kijken op
www.geschillencommissie.nl.
Het bovenstaande brengt een wijziging is in ons intern klachtreglement met zich
mee. Het gewijzigde reglement hebben wij voorgelegd aan onze oudercommissies.
Mocht u het reglement in willen zien, laat het ons even weten.

Nieuws van het KDV
Tien-minutengesprekken
Op maandag 21 maart en woensdag 23 maart krijgt u weer de gelegenheid om op het
jaarlijkse 10-minutengesprek te komen.
Een kort gesprek met de leidsters waarin de ontwikkelingen en het welbevinden van
jullie kind besproken wordt. Inschrijven is vrijblijvend en niet verplicht. De
intekenlijsten hangen vanaf week 9 (de week van 29 februari) in de groepsruimtes.
Inschrijven kan tot 15 maart.

Ouderavond Kinder-EHBO
Op woensdagavond 16 maart is de thema-avond Kinder-EHBO. De avond zal verzorgd
worden door Bennita Blocq. Het begint om 19.30 uur. Let op locatiewijziging, wegens
veel aanmeldingen: Haarlemmermeerstraat 2 (PSZ/BSO)

Uk&Puk: Thema Knuffels
In het kader van het VVE programma Uk & Puk gaan
wij ons de komende weken bezig houden
met het thema “Knuffels”.
De activiteiten, knutsels, thematafel, groepsruimte
zullen allemaal in het teken staan van knuffels.
Hiernaast ziet u een voorbeeldfoto van de
woorden die de komende weken aangeboden
zullen worden.
Aan het begin van het thema zult u een apart
Puk-bericht ontvangen met daarbij een overzicht
van de woorden.

Stagiaires
Sinds een paar weken is Jamie gestart met haar stage op het kinderdagverblijf.
Zij is aanwezig op donderdag en vrijdag. Jamie doet de opleiding Pedagogisch
Medewerker, niveau 3 op het Nova College in Hoofddorp. Zij heeft de eerste periode
van haar stage bij de peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang stage gelopen.
In juni zal zij haar stage bij De Koekenbieren afronden.

Makkelijke en oude schoenen
Doe vooral niet de mooiste en nieuwste schoenen aan bij uw kind. Bij het buitenspelen
racen ze graag op de autootjes, met veelal kale (schoen)neuzen tot gevolg.
Makkelijke schoenen, die de kinderen zelf aan kunnen doen zijn ook fijn. Graag de
schoenen in de daarvoor bestemde zwarte bakjes doen, niet in tas of luizenzak.

Paas-Pyjama-Week
Vanaf maandag 21 maart begint de Paas-Pyjama-Week. Alle kinderen mogen in hun
pyjama komen en deze lekker de hele dag aanhouden. De lunch zal in het teken van
Pasen staan. Lekker eieren, matzes en paasbrood eten.

Reservekleding in de kastjes
Het komt best wel eens voor dat wij reservekleding nodig hebben. In de kastjes ligt
dan net niet wat we eigenlijk nodig hebben. Ons verzoek is daarom om ervoor te
zorgen dat in het kastje het volgende ligt: hemd + onderbroek, (jogging) broek, shirt
(lange mouw en korte mouw) en sokken en dit alles graag in de juiste maat.

Reservekleding van De Koekenbieren
Als uw kind een ongelukje heeft gehad bij De Koekenbieren en geen passende
reservekleding in zijn/haar kastje heeft, gebruiken wij onze reservekleding.
Wij krijgen deze kleding lang niet altijd retour. Met als gevolg dat onze voorraad aan
het slinken is. Wij verzoeken u de reservekleding altijd weer in te leveren.

Nieuwe spenen
Graag hierbij het verzoek om uw kind een nieuwe speen mee te geven, dan kunnen we
de oude vervangen.

Carnaval
Het was weer een gezellig feest. Er werd flink gedanst en natuurlijk werd ook de
polonaise gelopen. Op de website vindt u foto’s van het Carnavalsfeest.

Nieuws van de Humpie Dumpie
Verzoekjes
Wij verzoeken u om de buitendeur goed te sluiten als u weg gaat. Het kan zijn dat
door de wind de dranger niet goed werkt en de deur daardoor openblijft.
Het is voor ons handig als u de naam van uw kind op de jassen, tassen en trommeltjes
zet. Dat voorkomt verwarring.
Verder vragen wij u om uw kind géén snoep mee te geven in de trommeltjes.
Wij zijn nog op zoek naar meer ouders die plaats willen nemen, als algemeen lid, in
onze oudercommissie. Lijkt dit u leuk? Stuur dan een mail naar:
dekoekenbieren@quicknet.nl

Paasvakantie en Meivakantie
Goede Vrijdag, 25 maart 2016
Tweede Paasdag, maandag 28 maart 2016
Meivakantie: 25 april t/m 6 mei 2016

Stagiaire
Op donderdag en vrijdag loopt Romy stage. Zij zit op het Nova College en volgt de
opleiding Pedagogisch Medewerker, niveau 4 op het Nova College in Hoofddorp. Zij
heeft met Jamie van plekje gewisseld. Het eerste gedeelte van haar stage heeft ze
bij het kinderdagverblijf gelopen.

Voorleesontbijt
Het prentenboek van het voorleesontbijt was dit jaar “We hebben er een geitje bij”.
De kinderen hoorden een mooi verhaal over Mik op de boerderij waar een geitje was
geboren en waar alle boerderijdieren reuze blij mee waren.
Ook hoorde er een leuk liedje bij. De kinderen konden dit al snel mee zingen.
Gastvoorlezers Tessa en Barry bedankt voor het voorlezen!

Carnaval
Alle kinderen zagen er weer geweldig uit dit jaar. De peuters hebben chipskettingen
gemaakt en natuurlijk meteen lekker opgegeten. Op de website staan de foto’s van
het Carnavalsfeest

Thema
Na Pasen starten wij met het thema Verkeer en in juni zullen we aan de slag gaan
met het thema Post.

Paasliedje
Ik zag twee hazen vlak voor pasen
Zitten in een weiland
Met een mandje vol met eitjes
Vlug aan ’t verven met z’n beidjes
Kijk eens hier, kijk eens daar
Nu zijn alle eitjes klaar.

Nieuws van de BSO
Goede Vrijdag
Op Goede Vrijdag, 25 maart, is de BSO de hele dag open.
Tweede Paasdag 28 maart is de BSO gesloten.

Verzoekje
Natuurlijk is uw kind weleens ziek, bent u op vakantie, gaat uw kind met iemand
spelen of komt uw kind om een andere reden niet naar de BSO. Het komt nogal eens
voor dat we dan geen afmeldingsbericht krijgen. Wij staan dan op school onnodig te
wachten/zoeken.
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u even een belletje naar ons geeft.

Bowlfeestje
Heel erg bedankt voor de mooie cadeaus, tekeningen en knutsels voor onze
verjaardag. Het was weer een topfeest!

Smartphones, tablets en andere game-apparatuur
Het is in principe toegestaan om dit soort apparatuur mee te nemen naar de BSO.
Bij ons geldt echter de regel dat speelgoed dat van thuis wordt meegenomen, wat
voor speelgoed dan ook, gedeeld wordt met andere kinderen. Het kan gebeuren dat
het apparaat schade oploopt. Het meenemen en het gebruik is op eigen risico. Wij
raden dan ook af om mee te geven naar de BSO.

Ook nog even dit…
Vakantie
Gaat u op vakantie in de meivakantie? Laat het ons weten!

Verzoek voor optimale bereikbaarheid
Willen jullie nieuwe (mobiele) telefoonnummers en e-mailadressen zo snel mogelijk
aan ons doorgeven?

Colofon
Deze nieuwsbrief wordt gemaakt door de leidsters van Kinderopvang De Koekenbieren
voor alle ouders. Mocht u eventuele input voor de volgende nieuwsbrief hebben, dan kunt u
dat mailen naar onderstaand mailadres.
Contact: Vragen, opmerkingen, ideeën of tips? Mail ze naar: dekoekenbieren@quicknet.nl.

