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Vakantie tijd.
Mocht u uw vakantie nog niet hebben doorgegeven, wilt u dit dan als nog doen? Dan kunnen
wij de planning maken voor het personeel. De lijst hangt in het KDV naast de deur van de
babygroep en op de BSO op het magneetbord naast de voordeur. We wensen u allen alvast
een prettige vakantie met veel zon!!!
De stagiaires zijn bijna klaar met de stages. Enkele
stagiaires blijven in de zomer vakantiewerk doen.
Zhané zult u regelmatig tegenkomen op de babygroep,
Jeffel op de dreumesgroep, Demi op de peutergroep en
Justin op de BSO.
Op alle groepen staat in de vakantie in ieder geval één
vaste leidster. U zult begrijpen dat dit niet altijd vijf
dagen in de week zal zijn, maar in ieder geval het
grootste deel van de week.
En natuurlijk hebben we ook onze vaste invalkrachten
die op de verschillende groepen daar waar nodig
meehelpen.
Ook kan het gebeuren dat de groepen zo klein zijn, dat ze samengevoegd worden.
Veel kinderen hebben dezelfde smaak bij het uitzoeken van
nieuwe zomerjassen en schoenen. Dringende vraag van onze
kant of u ze zou kunnen voorzien van de naam van uw kind om
foutjes te voorkomen. Alvast bedankt!!!
Zou u ook in het bakje van uw kind willen kijken of er nog iets aangevuld of
geruild naar een grotere maat moet worden? Alvast bedankt.
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 Mededelingen “De Grote Beer
Personele wisselingen.
- De babygroep is versterkt met Marjan. Zij zal zichzelf in het kort nog even voorstellen.
“Hallo ik ben Marjan Schaap. Ik ben 27 jaar en woon samen met mijn
vriend in het mooie Bedum, ik heb mijn opleiding 8 jaar geleden
succesvol afgerond. Ik heb ervaring met alle leeftijdsgroepen. Ieder
kind is uniek en heeft een eigen persoonlijkheid dit maakt het werken
met de kinderen zo leuk! In mijn vrije tijd mag ik graag naar films kijken
en leuke dingen doen met vrienden. Mocht je vragen hebben spreek
me dan gerust aan.”
- Ook Lieke is nieuw. Zij is invalkracht voor alle groepen. Ook zij zal
zichzelf in het kort voorstellen.
“Ik ben Lieke Kamminga. Ik ben 24 jaar oud en woon in Bedum.
Een tijdje heb ik gewerkt als gastouder aan huis, maar begon toch
de collega’s en het samen werken te missen. Vandaar dat ik hier
gesolliciteerd heb. Ik vind het fijn om met uw kinderen te mogen
werken.”

Jaarlijks Warm en koud buffet.
Vrijdag 19 mei was weer ons jaarlijks warm en
koud buffet.
De opkomst was weer groot en iedereen heeft
genoten van het lekkere eten, het springkussen, de schmink, de ballonnenclown en het
gezellig met elkaar kunnen kletsen.
De foto’s zijn inmiddels op de website geplaatst.

Telefoon op de groep/geen facebook.
N.a.v. de mail die wij een tijd terug verstuurd hebben over facebook, hebben wij een aantal
reacties gekregen. Deze reacties waren niet allemaal even positief. Daarom hebben wij
besloten om geen facebook pagina te starten.
Om jullie als ouders toch te kunnen laten zien aan welke activiteiten de kinderen overdag
meedoen, hebben we besloten foto’s ta gaan sturen via de Whatsapp.
Om dit te kunnen doen heeft elke groep vanaf nu een telefoon.
Babygroep
06 49869740
Dreumesgroep
06 57188939
Peutergroep
06 17689526
BSO
06 31264278
Het oude nummer van de BSO blijft bestaan. Hier kan alleen niet naar geappt worden.
Natuurlijk kunt u uw vragen nu ook rechtstreeks kortsluiten met de groepsleiding van uw
eigen kind. Met name handig voor ruilen of afmelden.

Enquête BSO.
Een paar maanden geleden hebben de ouders van de kinderen die naar de BSO gaan de
vraag gekregen om via een link de enquête in te vullen. Blijkbaar is een ieder tevreden, want
er zijn maar een paar reacties binnengekomen. Toch zouden we graag van iedereen een
reactie krijgen om het totaalplaatje te kunnen maken.
Alvast bedankt!
De campagne "Gratis Bewegen, gewoon doen!".
De informatiebijeenkomst van de GGD hebben we inmiddels gehad. Er waren
drie mensen die over verschillende onderwerpen informatie gaven.
De onderwerpen waren: persoonlijke hygiëne, probleemgedrag en meldcode
kindermishandeling. Het laatste is de laatste tijd sterk veranderd en zal
aangepast worden binnen onze opvang.
Inloggen op de website.
Waarschijnlijk overbodige informatie, maar we noemen het toch nog even.
Op de website kunt u inloggen, om foto’s te bekijken en om notulen van de
oudercommissies te lezen, door het meest gebruikte E-mailadres plus de naam van het
jongste kind op de opvang ( in kleine letters geschreven ) in te voeren.
Inmiddels zijn er van de diverse groepen nieuwe foto’s te zien.
Ook kunt u de notulen van de oudercommissies van het afgelopen jaar lezen. Zo blijft u op
de hoogte van wat de oudercommissies allemaal doen.

Telefoonnummers.
Ouders veranderen soms van werk en/of van mobiele telefoon.
Niet altijd zijn wij dan op de hoogte van een nieuw nummer die
in onze lijst voor calamiteiten hoort.
Twijfelt u eraan of wij in het bezit zijn van het juiste nummer/
de juiste nummers? Vraag ons dan even samen met u op de lijst
te kijken.
 Mededelingen oudercommissie KDV
Nieuws van de oudercommissie van KDV De Grote Beer
De oudercommissie van het KDV met van
Links naar rechts:
Carina Havinga De Poel ( voorzitter )
Fleur Kamps
Suzan Özsaran ( penningmeester )
Stieneke Mulder-Karssies
Jelmer Prins ( secretaris )
Wederom een update van de oudercommissie van KDV De Grote Beer. Op 3 mei jl. was de
OC bijeen om een aantal zaken te bespreken. Een van de onderwerpen was het handboek
van de OC die dient ter ondersteuning van de OC met als doel het geven van basisinformatie
over taken, doelen en werkwijze van de OC. De OC vindt het belangrijk dat de processen

transparant zijn. Het handboek is voor elke ouder ter inzage beschikbaar. De OC zal het
handboek evalueren en bijstellen waar nodig.
Verder zal de jaarlijkse enquête binnenkort weer naar iedereen ieder verstuurd worden. Het
is belangrijk om te weten hoe ouders het reilen en zeilen binnen KDV De Grote Beer ervaren.
Feedback is onontbeerlijk voor een optimale prestatie. Wij als OC vertrouwen ook dit jaar
weer op jouw bijdrage.
Een ander onderwerp dat de revue heeft gepasseerd is het protocol wiegendood. Een
confronterend onderwerp, maar een onderwerp dat niet vermeden mag worden. Het
protocol is erop gericht om alle nodige maatregelen te treffen om wiegendood, voor zover
mogelijk, te voorkomen en is bovendien een handleiding voor de directie en leidsters indien
zij met een dergelijke situatie te maken krijgen. Op dit protocol is feedback gegeven en aan
de hand daarvan zal het protocol worden aangepast. Ook hiervoor geldt weer dat dit
protocol voor elke ouder ter inzage beschikbaar is.
Nu over naar een wat vrolijkere noot. In de vorige nieuwsbrief gaven wij al aan dat er
plannen zijn voor het organiseren van een ouderavond in het najaar. We hebben inmiddels
een save-the-date: maandagavond 16 oktober 2017. Het thema van de cursus is Eerste
Hulp bij Kinderen (EHBK), wat volgens ons essentieel is voor elke ouder. Meer informatie
volgt.
De volgende vergadering is op woensdag 5 juli 2017. Je kunt de OC bereiken door ons even
aan te spreken of te mailen naar: oc.kdv.degrotebeer@gmail.com.
 Nieuws vanuit de Babygroep
Op de babygroep mochten wij verwelkomen: Naïm, Eden, Thijn, Julie en Jolijn.
Ook mogen binnenkort Lotte en Sara op de dreumesgroep gaan kijken.
Als u nog een spiegel thuis heeft liggen, zou die dan retour mogen? We
willen de
wand graag nog mooier maken.
Wij nemen binnenkort helaas afscheid van Yenifa. Zij gaat verder
studeren. We wensen haar heel veel succes tijdens deze schoolperiode!
 Nieuws vanuit de Dreumesgroep
Koen en Eden zijn van de babygroep overgegaan naar de dreumesgroep.
Liz en Linde gaan wennen op de peutergroep.
Helaas heeft Mekaylyn onze groep verlaten. Mama heeft tijdelijk geen werk meer. We
hopen dat ze snel weer terug zal komen

 Nieuws vanuit de Peutergroep
Helaas moest er afscheid genomen worden van Maartje. Ze is 4 jaar en
gaat naar de basisschool.
We hopen dat ze veel nieuwe vriendjes en vriendinnetjes zal krijgen.
Ook kwamen er kinderen van de dreumesgroep onze kant op. Het zijn
Julius, Aidan, Femm en Edin. Na zijn vakantie komt Siem ook.
 Mededelingen oudercommissie BSO
De oudercommissie van de BSO, met
van links naar rechts:
Agnes Knegt ( penningmeester ), Jitske
Meindertsma ( voorzitter ) en Jaap Klijn
( secretaris ).
De Oudercommissie van de BSO komt ieder
kwartaal bijeen om de nodige zaken te
bespreken, te organiseren en af te stemmen
met de directie. Naast praktische zaken hebben
we het tijdens een vergadering ook altijd over de kwaliteit van de opvang, het personeel,
etc.
Wat hebben we de laatste tijd gedaan?
Op 31 maart 2017 heeft de ouder-kindmiddag op de BSO plaatsgevonden en deze middag is
druk bezocht. We begonnen met een ijsje van een ijscoman met een heuse ijskar om
vervolgens naar eigen keuze verschillende spelletjes te doen en we sloten af met tosti's,
wrapjes en pannenkoeken. De kinderen hebben genoten en ook van de ouders hebben we
veel positieve reacties ontvangen. We denken er daarom over om volgend jaar weer zo'n
gezellige middag te organiseren. Mochten jullie hier, als ouders, tips of adviezen of
misschien wel een heel ander leuk idee voor hebben, dan horen we het graag!
 Nieuws vanuit de BSO
Op de BSO hebben we Sarah mogen verwelkomen. Welkom meid!
De laatste weken zijn er op de BSO twee stagiaires geweest
van de opleiding “voeding en dietiek”. De dames hebben
zich verdiept in het verantwoord koken en bewegen met de
kinderen en hebben voor ons een kookboek gemaakt.
In ons tuintje is alles inmiddels flink aan het groeien. Zo hebben we wortels, aardbeien,
pastinaak, goudsbloemen en sla in de tuin staan. Helaas doet ook het onkruid goed zijn best,
dus we werken er hard in. Binnen hebben we ook nog van alles gezaaid en zodra dat sterk
genoeg is, kan het ook de tuin in.

Wist u dat:
- Jaydeon heel goed BSO meester kan zijn? Hij maakt samen met de kinderen een
zelfbedacht cadeautje voor vaderdag.
- Ella alle kleuren al kent?
- Siem heel goed kan zingen? Hij zingt alle liedjes enthousiast mee.
- Lena heel trots is als ze een jurk aan heeft? Ze laat deze dan ook aan iedereen zien.
- Sara, Sophie en Feline een van de kleinste meisjes op de groep zijn, maar de grootste
praatjes hebben?
- Rens en Julian onze zonnestraaltjes zijn? Ze lachen altijd!
- Liz altijd helemaal wild wordt van beestjes? Druk danst, springt en zingt zij er dan omheen.
- Lotte steeds losser wordt? Ze lacht veel en speelt graag in de zandbak.
- Ivan dol is op dieren? Hij doet ze allemaal na.
- Clark graag bij de peuters speelt? Zodra de tussendeur open is, gaat hij ervandoor.
Uitspraakjes:
- In het winkelcentrum wil Siem graag uit de kar. Eenmaal uit de kar loopt hij regelrecht de
boekenwinkel in. “Wat ga je doen Siem? “ Siem: “Oh, ik ga even boekjes bekijken.”
- Xavie heeft een Spidermantrui aan. Bij de vraag of hij Spiderman is, antwoord hij: “Nee, ik
ben gewoon Xavi!”
- Stefan zegt tijdens het gymmen: “Wat duurt het lang, mag ik erbij? Ik ga gewoon afsnijden
hoor!”
- Guus hoort dat de twee stagiaires voor het laatst zijn en zegt: “Wat jammer! Ik vind Linda
zo leuk. Ze is zo mooi!”
- Luca ziet dat Amina met haar mama mee moet en gaat voor de skelter staan en zegt dat ze
netje kan vragen of hij aan de kant wil gaan. Als Amina het netjes gevraagd heeft zegt hij:
“Alleen als je nu meteen met jouw mama meegaat.”

Verjaardagen:

April

Mei

Juni

5 Koen
8 Lizzy
9 Xavi
18 Fayen
19 Eden
28 Bauke

11 Ralf
11 Jasper
19 Laurens
21 Niek

1 Lena
7 Tobias
7 Thijs
7 Anna
13 Ruben
13 Mathias
14 Lauren
20 Adam
23 Jens
25 Elvira
26 Hugo
29 Mayla

 Babynieuws:
- Ella heeft een broertje gekregen. Hij heet Pim.
Papa, Mama en Ella van harte gefeliciteerd met jullie zoon en broertje.
- Simme is grote broer geworden. Zijn broertje heet Tim.
We feliciteren papa, mama en Simme van harte met deze aanwinst.
- Aidan is nu ook grote broer. Het broertje heeft de naam Nathan gekregen.
Papa, mama en Aidan van harte gefeliciteerd met de kleine vent.
- Suzanne is nu trotse moeder van een zoon. Hij kreeg de naam Levi.
We feliciteren Suzanne, René, Marit en Alyssa van harte met hun zoon en broertje.
- Charmaine is bevallen van een gezonde dochter. Ze kreeg de naam Cataleya.
We feliciteren Charmaine en Sander van harte met hun kleine meid.

 Knutselen in de zomer
Wat heb je nodig:
- schelpen
- verf
- kwasten
- glitters
- doosje
- lijm
Op het strand of in een park ben je misschien schelpen
tegengekomen. Verf deze in de kleuren die jij mooi vindt
en strooi er meteen de glitters op.
Als alles droog is, kun je ze met de lijm op een doosje
Plakken. Je hebt dan je eigen bewaardoos voor…….

