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

Nieuws van het KDV
Afscheid Mireille
Op donderdag 13 oktober a.s. gaan wij officieel afscheid nemen van Mireille.
Vanaf 16.30 uur bent u van harte welkom om haar gedag te komen zeggen.
Vergeet u het A-4tje niet in te leveren? Mireille zal jullie creaties zeer op prijs
stellen.

Lief en Leedpot
Het is weer tijd om de Lief en Leedpot bij te vullen!
Voor de ouders die niet weten wat de L&L pot is: Zowel bij Lief als bij Leed zorgt de
oudercommissie ervoor, dat de meiden van De Koekenbieren een leuke attentie
krijgen.
De bijdrage is € 5,00 per gezin per jaar . U kunt het bedrag overmaken op de
gebruikelijke bankrekening van De Koekenbieren en Peggy en Daniëlle zorgen ervoor
dat dit bij de penningmeester van de oudercommissie terecht komt.

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.

Uk&Puk: Oef, wat warm
In het kader van het VVE programma Uk & Puk gaan
wij ons de komende weken bezig houden
met het thema “Oef, wat warm”. De activiteiten, knutsels, thematafel, groepsruimte
zullen allemaal in het teken staan van het thema.
U heeft inmiddels een uitgebreide nieuwsbrief ontvangen over dit thema.
Ook leuk om thuis mee aan de slag te gaan!

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.

Luierbroekjes
Luierbroekjes zijn heel handig wanneer uw kind bezig is met zindelijkheidstraining.
Uw kind kan dan makkelijker zelf omhoog en omlaag doen en is voor eventuele
ongelukjes beschermd. De luierbroekjes zijn minder handig als uw kind nog niet bezig
is om zindelijk te worden. Onze ervaring is dat de broekjes dan vaak niet goed
genoeg blijven zitten om “alles” op te vangen, kunt u hier rekening mee houden?

Nieuws van de Humpie Dumpie
Tien-minutengesprekken
Op maandag 26 september, dinsdag 27 september, woensdag 28 september en
dinsdag 4 oktober krijgt u de gelegenheid om op een 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.

Kapstok
Aan onze kapstok zijn in de loop van de tijd heel wat jasjes blijven hangen. Wilt u
a.u.b. kijken of er iets van uw kind bij zit?
Wij verzoeken u om dit voor de herfstvakantie te doen. Na de herfstvakantie zullen
wij de overgebleven kleding aan het goede doel geven.

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

Herfstvakantie
Maandag 17 oktober t/m vrijdag 21 oktober 2016

Nieuws van de BSO’s
BSO locatie Margriet
Sinds maandag 29 augustus zijn wij gestart met onze nieuwe locatie. Dit was
natuurlijk voor iedereen even wennen. Inmiddels hebben we onze draai gevonden.
Nog niet alles heeft een plekje gekregen en we missen zo hier en daar nog wel het
een en ander, maar dat komt allemaal in de loop van de tijd.
Wij hebben het er in ieder geval erg naar ons zin. Heeft u zin om een keer te komen
kijken, doe dat vooral vinden wij gezellig!

Oproep nieuwe leden oudercommissie BSO locatie Margriet
Voor onze nieuwe locatie zoeken wij leden voor de oudercommissie.
Iets voor u?
Misschien vraagt u zich af wat het inhoudt om lid te zijn van een oudercommissie?
In het kort komt het erop neer dat de oudercommissie twee keer per jaar bij elkaar
komt.
Er worden dan allerlei zaken betreffende de bso besproken. Het kost echt niet veel
tijd en u zou ons hier enorm mee helpen; daarmee voldoen we dan aan de huidige
medezeggenschaps wet- en regelgeving m.b.t oudercommissies.
Lijkt het u leuk om hierin plaats te nemen, stuur een mail naar
dekoekenbieren@quicknet.nl.
We hopen op enthousiaste reacties.

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.

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.

Vakantie
Gaat u op vakantie in de herfstvakantie? Laat het ons weten!

Ook nog even dit…
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.

