Hier weer de eerste nieuwsbrief in het jaar 2018!
Met onder andere de wisseling van de stagiaires.
Alle mededelingen vanuit de baby, dreumes peutergroep en
BSO.

Gesloten dagen:
2e Paasdag 2 april
Koningsdag 27 april
Hemelvaartsdag 10 mei









Mededelingen “De Grote Beer”
Mededelingen oudercommissie KDV
Babygroep
Dreumesgroep
Peutergroep
BSO
Mededelingen oudercommissie BSO

Vrijdag 11 mei
Tweede Pinksterdag 21 mei
Kerstvakantie 22 december
t/m 1 januari 2019

Het weer beloofd weer de goede kant op te gaan. Zou u in het bakje van uw kind willen
kijken of er bv. al zomerslaapzakken en zomerse kleding in de juiste maat aanwezig is?
Ook is het elke zomer weer tijd voor luchtiger jassen of schoenen. Grappig dat er altijd weer
kinderen zijn die dezelfde smaak hebben. Graag zien wij dan ook de namen erin. Alvast
bedankt

Stagiaires
Op de groepen kom je naast de nog bekende stagiaires weer
een aantal nieuwe stagiaires tegen. Op de site kunt u lezen
welke stagiaires er nu zijn. Wilt u meer over de stagiaires
weten, vraag het ze dan gerust.

Ziekte.
De laatste tijd krijgen we van ouders vaker de vraag of de dagen dat een kind ziek is geweest
ingehaald kunnen worden.
I.v.m. de planning is het niet mogelijk om deze dagen in te halen / te ruilen.
We begrijpen dat dit voor u als ouder niet altijd praktisch is, maar we kunnen hier helaas niet
in mee gaan.

Mededelingen oudercommissie KDV
In januari was een gezamenlijke vergadering met de Oudercommissie van de BSO. Naast
Marike en Lyda waren Lizanne van de BSO en Charmaine van het KDV daarbij aanwezig. Lyda
kondigde haar afscheid aan per 1 maart, wat een complete verrassing voor de OC was.
Lizanne zal de taken van Lyda overnmen op de BSO. En Charmaine wordt naast Marike het
eerste aanspreek punt op het KDV.
Inmiddels is Lyda al naar Curaçao vertrokken met een koffer vol met mooie kunstbloemen
waar ze om gevraagd had en een kalender van de OC namens alle ouders. De OC wenst haar
daar veel succes, plezier en geluk in goede gezondheid!
Tijdens de gezamenlijke vergadering hebben we teruggeblikt op het afgelopen jaar en vooruit
gekeken naar 2018. Gezamenlijke onderwerpen blijven de Leidsterdag in september en het
uitwisselen van informatie/ best practices. Tenslotte hebben we geproost op het nieuwe
jaar!
Kort daarna volgde in februari een vergadering alleen voor de OC van het KDV. Daarin
hebben we de resultaten van de enquête besproken van 2017. Vanwege technische
problemen was dit onderwerp meerdere keren uitgesteld, maar nu stond het eindelijk op de
agenda. Het valt de OC-leden op dat het KDV hoog gewaardeerd wordt en iedereen erg
tevreden is met de Grote Beer. Dit komt overeen met hoe de OC-leden het zelf ook ervaren.
Er komen enkele aandachtspunten naar voren rond de verschoning van kinderen en de
overdracht (bij het wegbrengen van het kind en bij overgang van de ene naar de andere
groep). Deze aandachtspunten zijn weer onder de loep genomen door de Grote Beer en
hebben er o.a. toe geleid dat er een map in de Grote Hal ingevoerd is waarin alle
bijzonderheden per kind genoteerd worden bij de overdracht van ouder naar leidster. Ook
kwam uit de enquête de behoefte naar voren om de nieuwsbrief vaker te laten verschijnen,
maar gezien de hoeveelheid werk is besloten om de huidige frequente van 4x per jaar te
handhaven.
De volgende oudercommissie vergadering is gepland in mei, dan zullen we ons onder andere
buigen over het handboek van de oudercommissie. Heeft u nog een onderwerp waar de OC
zich over zou moeten buigen? We horen het graag. Stuur een mail naar
oc.kdv.degrotebeer@gmail.com.

De oudercommissie van het KDV
(van links naar rechts):







Carina Havenga de Poel (voorzitter)
Fleur Kamps
Suzan Oszaran (penningmeester)
Stieneke Mulder-Karssies
Jelmer Prins (secretaris)

 Nieuws vanuit de Babygroep
*Else en Elijah zijn over naar de dreumesgroep.
*Afgelopen tijd zijn er veel feestjes geweest op de groep; Julie, Thijn, Naim, Jula,
Marlinde, Nahum en Rowan zijn allemaal 1 jaar geworden, hiep hiep hoera!
*Ook hebben we nieuwe kindjes mogen verwelkomen ; Crystal, Lena, Kim, Nilo, Felix
en Nahum.
*Thema van deze maand is ; bloementjes verven.
* Willen alle ouders de spiegel weer mee willen nemen zodat we ze kunnen
ophangen? Alvast bedankt.
Wist je dat ?
- Lena het zusje is van Feline. (Peutergroep)
- Kim het zusje is van Liz. (Peutergroep)
- Felix het broertje is van Vigo (BSO)
- Nilo het broertje is van Edin (Peutergroep)

 Nieuws vanuit de Dreumesgroep
Helaas hebben wij afscheid genomen van Clark en Jolijn, zij gaan verhuizen. Hopen
dat jullie snel weer nieuwe vriendjes en vriendinnetjes krijgen!
Elin is bij ons op de opvang gekomen en haar grote zus Lizzie op de BSO.
Elijah is over vanaf de babygroep en binnenkort mogen Else en Darren ook al bij de
dreumesgroep spelen.

Zoals u weet heeft iedere groep zijn eigen mobiele telefoon, hiermee maken wij ook
filmpjes en foto’s. Wij willen nu overstappen van de schriftjes naar de WhatsApp om
lieve berichtjes/video’s en foto’s te sturen. We willen iedere week alle ouders iets
sturen. Knutsel werkjes en foto’s worden ook in de plakboeken verzameld. Als uw
kind vier jaar is, krijgt hij of zij het plakboek mee.
Vriendelijke groet,
Astrid, Bonita en Chantal

Wist je dat?
- Julian helemaal gek is op vliegtuigen. Als hij er één ziet vliegen wordt hij helemaal
blij.
- Mieke heel mooi kan zingen en graag kusjes uitdeelt aan andere kinderen en Jasper
hier dan heel blij van wordt.
- Guus al heel goed kan kletsen als wij gaan opruimen roept hij; opruimen!

 Nieuws vanuit de Peutergroep
We hebben afscheid genomen van Vigo, Dyazmillia en Charlie; Zij gaan naar school. Wij
wensen jullie heel veel succes en veel plezier!
Helaas hebben we ook afscheid genomen van Lena en Linde, ze zijn beide verhuist.
Wij verwelkomen: Sara, Rens en Feline zij zijn overgekomen vanaf de dreumes groep.

Zinnetjes
- Bauke zegt tegen Vigo; Ik ben heel blij om jou te zien
- Aidan zegt bij het wakker worden; volgens mij ben ik ook wakker.

Per 1 februari 2018 starten wij met
“peuterplein” op de peutergroep.
Peuterplein is een onderdeel van
het VVE-Programma. Daarnaast is
peuterplein een methode die kinderen
laat leren door te spelen en te
ontdekken. Peuterplein stimuleert
de nieuwsgierigheid van kinderen,
de ontwikkeling en is een doorlopende
leerlijn richting de basisschool.
Er wordt thema gericht gewerkt met
een gevarieerd aanbod.

Wij zullen op dinsdagochtend,
woensdagochtend en donderdagmiddag peuterplein aanbieden

Voorleesontbijt
Donderdag 25 Januari hebben we samen
met de kinderen ontbeten.
Tijdens het voorlezen ging er een
slapende tijger de groep rond. Spannend!
Iedereen mocht de tijger aaien, maar
pas op! Hij mag niet wakker worden.
Uiteindelijk werd de tijger wakker,
gelukkig maar… want tijger is jarig!

Op de BSO hebben we de volgende kinderen mogen verwelkomen:
Vigo & Lizzie
Justin is in dienst gekomen bij De Grote Beer, via een werken en leren traject zal hij zijn
opleiding tot Pedagogisch medewerker kinderopvang bij ons afronden. .
We hebben afscheid genomen van Laila, Jake, Kyani & Nine we wensen hen veel plezier op
hun nieuwe plekjes!
Omdat we steeds meer kinderen krijgen op de BSO en de leeftijd van de kinderen steeds
verder uit elkaar komt te liggen, hebben we besloten een wand te plaatsen in het lokaal van
de BSO. Op deze manier zullen er twee groepen ontstaan. Een groep voor de wat ‘jongere’
kinderen en een groep voor de wat ‘oudere’ kinderen. Op deze manier willen we er voor
zorgen dat de activiteiten die we aanbieden beter aansluiten bij de behoefte van de
kinderen.
Hoe halen we de kinderen van school

Elke maandag wordt er een lijst geprint met alle kinderen die aanwezig zijn op de BSO. Op
deze lijst staat welk kind op welke dag aanwezig is, naar welke school een kind gaat en hoe
laat een kind wordt opgehaald.
De kinderen die naar de Zaaier en naar de Nassauschool aan de Nassaulaan gaan halen we
op met de fiets. Kinderen die naar de Nassauschool op locatie Graaf Adolfstraat gaan halen
we te voet. We nemen een lang lint mee, dat alle kinderen tijdens het lopen vast moeten
houden. We controleren of alle kinderen aanwezig zijn door alle kinderen bij naam te
noemen. Wanneer het kind dan zelf zegt “ja, ik ben aanwezig” vinken we het af op de lijst.
Kinderen die met de fiets naar school zijn gegaan op de Graaf Adolfstraat mogen, op de
stoep, voor ons aan fietsen. Bij elke straathoek moeten ze op ons wachten, zodat wij de
kinderen in het zicht houden.

Wist je dat:
-Lyda erg blij was met alle lieve cadeautjes en tekstjes die ze van jullie als ouders en
van de kinderen heeft gekregen.
- We een gevonden voorwerpenbak hebben, deze staat gelijk om de hoek bij de
schuifdeur. Kijk hier regelmatig even in of er misschien iets van uw zoon of dochter in
ligt.
- We binnenkort weer gaan beginnen met de moestuin, Rudie die ook bij de Albert
Heijn werkt erg veel moestuintjes voor ons heeft geregeld.

 Mededelingen oudercommissie BSO
Op dit moment staan de vergaderingen van de OC BSO in het
teken van het aanstaande feest op de BSO waar jullie als het
goed is allemaal al van op de hoogte zijn; vrijdagmiddag 13
april wordt er vanaf 16.00 uur wederom een spetterende
ouder-kindmiddag gevierd! De oudercommissie is in
samenwerking met de BSO druk in de weer om hier een
gezellige middag van te maken.
Wil je tijdens deze middag een mooie foto van je kind(eren) of je gezin? Dit kan! Let wel; laat je een
foto maken ben je verplicht minimaal één foto af te nemen. Dit kan al vanaf €4,-!
Tarieven foto’s:
- formaat 13x19cm €4,- formaat 15x22 cm €5,50
- formaat 20x30 cm €7,- digitaal bestand €7,50
Verder is er ook de mogelijkheid om te kiezen voor combinatievellen, met o.a. pasfotoformaatfoto’s.
Mis het niet en meld jou en je kind(eren) gauw aan via onderstaande link;
https://docs.google.com/forms/d/1VTHroORHk9YzQjThHDkmwhk2x28ShTf50wyfxOpWAHE/edit
Ook kun je je aanmelden op de BSO!
En verder: heb je vragen, opmerkingen of onderwerpen waar de commissie zich over kan buigen?
Laat het ons weten. We zijn te bereiken via het e-mailadres oc@bsodegrotebeer.nl, maar je mag ons
ook gerust aanspreken of bellen. En wil je een keer een vergadering bijwonen dan kan dat! De
vergaderdata en activiteiten kun je vinden links van de deur als je de BSO binnenkomt.

April
5 Koen
6 Jur
8 Lizzy
9 Xavi
10 Pim
13 Indy
19 Eden
25 Tim
28 Bauke
30 Reza

Mei
11 Jasper
11 Ralf
21 Niek
24 Sarah
29 Nathan

Juni
1 Keje
7 Anna
7 Thijs
7 Tobias
12 Mathias
13 Ruben
14 Lauren
15 Elvira
19 Nilo
20 Adam
23 Jens
24 Dana
26 Hugo
27 Ismay

 Babynieuws:
Lotte heeft een klein broertje Tom gekregen. Papa en mama ook van harte
gefeliciteerd!
Feline heeft een zusje gekregen. Zij heeft de naam Lena gekregen. Papa, mama en
Feline van harte gefeliciteerd!
Viodalis en haar vriend zijn trotse ouders geworden van Reyli. Van harte
gefeliciteerd en veel geluk met zijn drieën.

