






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

Voor de meeste mensen is de vakantie voorbij en
iedereen is weer in het ritme van alledag.
Helaas is de herfst dan ook weer in aantocht en gaan de
temperaturen weer naar beneden.
Zou je in het bakje van je kind(eren) willen kijken of de
reservekleding warm en groot genoeg is voor de periode
die gaat komen? De kinderen krijgen in deze periode
vaak nieuwe schoenen en jassen. Om foutjes te
voorkomen zou het voor ons heel fijn zijn als de namen
van de kinderen hierin staan.
Alvast heel erg bedankt!

Ook de stagiaires zijn weer begonnen met school en met de stages hier.
Wellicht heb je op de groepen al de nieuwe en bekende stagiaires getroffen. Op de
babygroep is dat Christina, zij komt op de maandag en dinsdag. Ook zal Eliz weer op de
vrijdag hier aanwezig zijn. Eliz zal je ook op dinsdag bij de dreumesgroep zien. Bij de
peutergroep start Caithlyn op de maandag en dinsdag.
Ook op onze website kan je zien welke stagiaires op welke groepen zijn. Wil je meer van ze
weten, spreek ze dan gerust aan.

Ook in deze nieuwsbrief een update van de oudercommissie naar aanleiding van onze laatste
vergaderingen op 16 juli en 19 september 2018.
Afgelopen zomer zijn verschillende activiteiten georganiseerd binnen het KDV, waarbij de
oudercommissie betrokken was:
In de voorbereiding van het zomerbuffet hebben wij als oudercommissie nauwelijks een rol; het KDV
organiseert dit zelf en doet dit wat ons betreft geweldig. We hebben een middag gehad vol heerlijk
eten, leuke activiteiten voor de kinderen en in een gezellige sfeer, waarin we elkaar als ouders ook
wat beter kunnen leren kennen. In de vergadering hebben we met het management geëvalueerd
hoe de middag verlopen is en wat er de volgende keer eventueel nog beter zou kunnen, zoals de
temperatuur in de ruimte en de hoogte van het eten (ivm kleine kinderhandjes).
Daarnaast hebben we de cursus Eerste Hulp aan Kinderen georganiseerd; met een opkomst van elf
deelnemers was de groep bijna vol. Sietske Alma heeft de cursus namens het Rode Kruis verzorgd;
een intensieve avond van bijna vier uur, waarna de ouders met een gerust gevoel naar huis konden,
wetende wat ze moeten doen in noodsituaties. Bij voldoende animo overwegen we deze cursus een
jaarlijks terugkerende activiteit te laten worden, dus mocht u belangstelling hebben, laat het ons dan
weten via onderstaand emailadres.
Bovendien hebben we ook dit jaar de leidsters in het zonnetje gezet op de Leidsterdag van 20
september. Zij kregen van ons een pot met ‘Apekoppen’, omdat ze ‘zulke lieve leidsters voor onze
apekoppen zijn’.
Daarnaast is er tijdens de vergaderingen opnieuw input van ouders besproken over de felle zon in de
tuin van het KDV. Inmiddels heeft het KDV zonwering aangeschaft in de vorm van schaduwdoeken en
een parasol. Tevens is dit punt opnieuw onder de aandacht van de leidsters gebracht.
Tenslotte is de tariefstelling voor 2019 aan de orde gekomen; door veranderde wetgeving mbt het
leidster-kindratio zal het tarief in 2019 opgehoogd worden. De kinderopvangtoeslag zal echter ook
hoger worden, waardoor ouders per saldo weinig verschil merken van de verandering. Deze
tariefstelling zal in een aparte email aangekondigd worden en wij als oudercommissie hebben een rol
in het verhelderen van wat deze verandering voor ouders concreet zal betekenen.
Uiteraard zijn ook wij enorm geschrokken van het ongeluk met de Stint in Oss. Wat dit ongeval
betekent voor ons KDV zal dan ook agendapunt zijn in onze volgende vergadering.

De notulen van onze vergaderingen zijn in te zien
via de website van het KDV. Onze volgende
vergadering staat gepland op 14 november 2018.
Wilt u eens een vergadering bijwonen of hebt u
interesse om lid te worden van de oudercommissie,
dan bent u van harte welkom. Input voor de
oudercommissie kunt u mailen aan
oc.kdv.degrotebeer@gmail.com

 Nieuws vanuit de babygroep
* Pim, Nahum, Thijn, Maeson en Marlinde zijn over naar de dreumesgroep
* Tim heeft begin september afscheid genomen van de Grote Beer, Tim en zijn grote
broer Simme zijn inmiddels verhuist.
* Wij verwelkomen Isabel.
Als je nog een spiegel thuis hebt liggen, zou die
* Guusje loopt!
dan retour mogen? We willen de wand graag
bijvullen met nieuwe lijstjes!

De laatste tijd krijgen de leidsters van de babygroep vaker vragen over de
kunstvoeding. Op de babygroep wordt Standaard 1 en Standaard 2 gegeven. Hierna
stappen zij over op halfvolle melk. Ook vaker krijgen ze de vraag of er ook warme
potjes worden gegeven. Dit kan gedaan worden mits je deze van huis meegeeft. Na
16:00 kunnen er geen warme potjes meer gegeven worden.
Mochten er meer vragen en/of wensen zijn m.b.t. de voeding dan kun je dit altijd
aangeven bij de leidsters.

 Nieuws vanuit de dreumesgroep
- Lizzy, Willemijn, Julian, Lotte, Amilia en Eden zijn inmiddels over naar de
peutergroep.
- Charlotte is nieuw op de dreumesgroep.
- Deze periode komen Nathan en Kalle wennen op de dreumesgroep.

Wist je dat?
- Guus en Mieke al heel goed alle liedjes kunnen meezingen? Ze zingen altijd uit volle
borst mee.
- Ruben onze grote knuffelbeer is? Regelmatig komt hij even met iedereen knuffelen.
- Jula en Naïm gek zijn op baby’s? Af en toe gaan zij even op visite bij de babygroep.
- Elin onze ‘hulp juf’ is? Ze houdt alles en iedereen goed in de gaten.
- Jens al heel goed tot 20 kan tellen? Ook speelt hij graag verstoppertje.
- Merel tijdens het wandelen alles al heel goed kan benoemen? Ze gaat dan ook
graag mee naar buiten
- Jasper aan iedereen verteld dat we eerst gaan zingen voor het brood eten maar
daarna stiekem zelf wel een hapje neemt.
- Evi veel aan het oefenen is met alle namen?
- Maeson, Pim en Julie al aan het oefenen zijn met kletsen? Elke dag horen we
nieuwe woordjes.
- Charlotte al wat Engelse woordjes kan? Bij het afscheidt zegt ze dan ook altijd ‘bye
bye’
- Mathias de peuters al erg leuk vind? Hij wil dan ook regelmatig even ‘buurten’

 Nieuws vanuit de peutergroep
- Helaas moest er deze maanden afscheid genomen worden van Mees, Johanna, Thijs,
Aziz en Tove.
Zij zijn/worden 4 jaar en gaan naar de basisschool. Gelukkig is niet van alle kinderen het
afscheid definitief. Een aantal van de 4-jarigen komen op onze BSO.
- Ook nemen wij afscheid van Julian, hij en zijn broertje Darren zijn verhuist.
- Tigran, Adin en Neyleisa komen ons versterken op de groep.

Raai de kraai.
De school vakantie is weer voorbij! Raai de kraai en zijn broer Karel
zijn ook weer terug van vakantie. Zij zijn lekker 6 weken op vakantie in
Spanje geweest. Raai de kraai heeft besloten in zijn vakantie dat hij nu
twee keer per week wil langs komen i.p.v. één keer. De peuters zijn
blij dat hij weer terug is van vakantie. Het thema van de maand
september zal gevoelens en emoties zijn. Dit thema zal in oktober
veranderen naar herfst.

Grappige uitspraken:
Sara: Wil je mij ook uitsmeren? (met zonnebrandcrème)
Ivan: Ik heb een papagaai op mijn shirt. Ik kan niet vliegen. Ik moet net zo groot zijn als papa, dan kan
ik ook vliegen.
Liz: De leidster zegt: Liz je bent groot geworden! Waarop Liz antwoord; ik heb veel gegeten hoor.
De leidster vraagt aan Aidan: Wil jij ook een paar stukjes speelgoed opruimen? Waarop Aidan
antwoord: Ja hoor, een paar is toch twee?
Wist je dat?
Tijn een echte speurneus is. Als wij iets kwijt zijn kan hij alles vinden, zoals de speen van een pop en
de gouden auto van Tigran.
Ivan op vakantie is geweest naar de speelgoedwinkel.

 BSO

De zomervakantie zit er weer op, hopelijk heeft iedereen een super tijd gehad!
Er is veel veranderd op de BSO de afgelopen zomer. We hebben helaas afscheid moeten
nemen van Danielle en Viodalis is weer terug op de BSO.
Ook hebben we wat nieuwe kinderen mogen verwelkomen op de BSO, dit zijn Tove Thijs
en Mees!
Daarnaast is er een muurtje geplaatst op de BSO.
Dit is gedaan omdat we het afgelopen half jaar hebben gemerkt dat het op bepaalde dagen
te druk werd om gerichte maar vooral passende activiteiten voor alle kinderen aan te
bieden.
Met het opsplitsen van de ruimte hopen we dit wat beter te kunnen doen. Zo zullen we het
koken bijvoorbeeld weer actief oppakken en willen we meer met onze tuin gaan doen.
Daarnaast gaan we wat meer doen met thema’s, het idee is om aan te sluiten bij de thema’s
van het KDV.
Natuurlijk blijven wij een BSO en blijven de activiteiten voor kinderen een vrije keus.
Naast een passender en breder activiteiten aanbod hopen we ook dat de muur wat meer
rust zal creëren op de groep. De groep is op maandag, dinsdag en donderdag opgesplitst in
kinderen boven en onder de zeven.
Uitjes in de zomer
Natuurlijk hebben we in de zomer ook een aantal hele leuke uitjes gehad. Zo zijn we een
aantal keren naar de kinderboerderij geweest, naar Ballorig en naar Noorderzon. Op de hele
warme dagen hebben we veel met water gespeeld, zo hadden we een heerlijk zwembadje
en erg veel waterballonnen.

Oktober

November

December

5 Amina
6 Anne
8 Milan
13 Jeppe
14 Aidan
24 Noëmi
30 Noud H.

4 Stefan
11 Raphorah
17 Amilia
19 Bram
23 Femm

4 Adin
4 Juli
6 Lizzie
7 Noud K.
8 Sophie
11 Lena
12 Tom
13 Merel
13 Thijn
14 Mats
16 Edin
18 Naïm
22 Isabella

 Babynieuws:
- Tom en Thijs hebben een zusje gekregen, zij heeft de naam Lara
gekregen. Papa en mama ook van harte gefeliciteerd!
- Nahum heeft een broertje gekregen, hij heet Elijah. Papa , mama
en Nahum van harte gefeliciteerd!
- Bauke en Else hebben een broertje gekregen, hij heet Jurre.
Van harte gefeliciteerd!
- Ruben en zijn grote zus Johanna hebben ook een broertje
gekregen. Hij heet Joost. Ook jullie van harte gefeliciteerd!

