Nieuwsbrief Maart/ April 2018
Nieuwe kinderen:
Wij wensen Storm Visser, Noud Roos, Joris van Gessel, Mees van Goethem, Zil Zandwijken, Jax van
Hilton, Mark Breebaart, Vieve Oussoren, Willem ter Heide en Lynn Homan heel veel (buiten)
speelplezier bij De Loeiende Koe.
De nieuwe ouders kunnen inloggen op het ouderportaal met deze link.
https://portaal.novict.nl/Haw8kASq3Fs/

Personeel:
Per 1 juni gaat het nieuwe rooster van kracht, wij zijn heel blij dat we Anita kunnen
vervangen binnen ons eigen team:
KDV
Maandag
Steffie
Natasja
Maxime

Dinsdag
Femke
Steffie
Arianne

POV
Maandag
Niels
Rianne

BSO
Maandag
Niels
Rianne

Woensdag
Maxime
Natasja
Diane

Dinsdag
Niels
Rianne

Dinsdag
Niels
Sharita

Woensdag
Steffie

Donderdag
Maxime
Femke
Diane

Vrijdag
Natasja
Rianne
Arianne

Donderdag
Niels
Sharita

Donderdag
Niels
Sharita

Vrijdag
Niels

Anita gaat per 1 juni stoppen met werken bij De Loeiende Koe, op donderdag 31 mei is
er gelegenheid om Anita persoonlijk “dag” te zeggen tussen 16.30 en 18.30 uur.

Een persoonlijk stukje van Anita aan alle ouder(s)/ verzorger(s) en kinderen:
Lieve ouders en verzorgers,
Zoals jullie al vernomen hebben ga ik per 1 juni, na vierenhalf jaar, stoppen met werken bij
De loeiende koe. Vanaf de start heb ik op dinsdag en donderdag met heel veel plezier op het
kinderdagverblijf gewerkt. En heb de kinderopvang snel zien groeien tot een bloeiend
bedrijf, in een heerlijke natuurlijke omgeving, waar een knusse gezellige sfeer heerst. Er
kwamen steeds meer lieve kinderen, ouders en fijne collega's bij, waar ik een warme band
mee heb opgebouwd. Ik ben trots dat ik daar aan mee heb mogen werken.
Maar omdat het me lichamelijk en geestelijk toch even te zwaar wordt heb ik besloten
mezelf meer vrije tijd te geven, zodat ik vaker met m'n man kan gaan reizen en ik meer zorg
kan bieden aan mijn ouders.
Ik wil jullie ontzettend bedanken voor het vertrouwen in mij dat ik mocht zorgen voor jullie
kinderen. Ik heb heel erg van ze genoten en zal ze gaan missen, maar hoop ze zo af en toe
nog te zien als ik kom helpen bij bepaalde activiteiten.
Tot slot nog een gedicht die mij zeer aanspreekt
en ik zelf vrij vertaald heb uit het engels:

Ik, als pedagogisch medewerker.
Ook al ben ik niet hun moeder,
die zorg voor ze mag ik delen.
Ik dans, zing en lees ze voor,
en kijk naar ze als ze spelen.
Ik zie iedere nieuwe prestatie,
en help ze groeien, leren en herhaal.
Ik luister aandachtig,
en versta hun eigen taal.
Ze komen bij me voor troost,
en ik kus hun tranen weg.
Ze laten trots hun werk zien aan mij,
en hopen dat ik "goed zo!" zeg.
Ik ben niet hun moeder,
maar mijn rol is een hele eer.
Ik verzorg ze, knuffel en bescherm,
maar niet voor lang meer.
Ik weet dat de dag zal komen,
dat we zullen scheiden met smart.
Maar weet dat elk kind waar ik voor heb gezorgd,
zit voor altijd in mijn hart.
Lieve groetjes van Anita. XXX

Tekentijd:
Nu het voorjaar in volle gang is, vragen wij uw aandacht om alert te zijn op teken. Kinderen van alle
leeftijden kunnen te maken krijgen met een tekenbeet, van baby’s en peuters tot schoolgaande
kinderen. Teken zitten vooral in een bosrijke omgeving, maar ze kunnen ook in uw eigen achtertuin en
in die van De Loeiende Koe zitten.
Wij controleren de kinderen als ze buiten gespeeld hebben bij De Loeiende Koe, maar controleer zelf
ook even uw kind(eren) op teken en verwijder een teek zo snel mogelijk met een daarvoor bedoelde
tekentang.
Kijk vooral op warme en vochtige plekken zoals achter de oren, in de liezen, knieholtes, onder de
oksels en in de bilspleet.

Bedankt:
Na een kort ziekbed van 8 maanden is mijn (Femke) moeder op 13 april overleden.
Wij hebben haar op 18 april een heel mooi en warm afscheid gegeven met allemaal
dierbare mensen om ons heen.
Wij willen jullie ontzettend bedanken voor alle lieve berichtjes, kaarten, mails en
appjes.
Na dit grote verlies is er nog een heleboel te regelen en te verwerken, daarom werk ik
de maand mei op kantoor en nog niet op de groep.

Pulletje:
Tot onze verbazing liep er van de week een pulletje alleen rond in de kleine speeltuin,
Wij zijn op zoek gegaan naar het nestje waar hij/zij eventueel uit zou komen, maar helaas konden wij
die niet vinden.
Nu verblijft het kleine pulletje bij ons op de groep en zullen wij hem groot brengen, met alle
verzorging en liefde van de kinderen.

Kittens
Onze Bink heeft zaterdag 21 april 4 kittens gekregen.
De kinderen gaan geregeld even kijken bij de kittens.

Mooi weer:
Het mooie weer komt er weer aan.
Het is natuurlijk geen enkel probleem als uw kind op slipper/ sandalen naar de
loeiende koe komt, maar zou u dan wel even sokken mee willen nemen voor in de
laarzen.

Koeien voor het eerst naar buiten:
Op 19 april was het zover, de koeien mochten voor het eerst dit jaar weer even buiten spelen.
Zo leuk om de kinderen “dansende koeien” te laten zien.

Ruilen van vaste opvangdagen.
Duidelijkheid over ons het ruilbeleid.
Ruilen van vaste opvangdagen kan binnen een periode van 4 weken. 2 weken voor/ of 2 weken na de
gevraagde ruildag, u kunt dit 4 weken van te voren aanvragen, om het administratief overzichtelijk te
houden. Dit kunt u inzetten als uw kind op de vaste opvang dag ziek is, op vakantie is, of het gewoon
beter uitkomt om te ruilen.
Het ruilen van vaste opvangdagen is een extra service. Wij proberen zoveel mogelijk aan
ruilverzoeken gehoor te geven maar geven hiervoor geen garanties.

Ruildagen worden toegekend, mits de bezetting dit toelaat en is pas in te zetten als het personeel dit
heeft bevestigd.
De Vakantie BSO:
De eerste week van de vakantie BSO zit er alweer op.
Wat hebben ze heerlijk weer, zo kunnen we de hele dag buiten spelen.
Maar als het dan even regenachtig is maken we zelf een regencape en gaan we evengoed het weer
trotseren.

Een verhaal van een kind die zich heerlijk heeft vermaakt in de grijze winter
maanden.
De afgelopen periode is er weer volop geknutseld tijdens de grijze regenachtige dagen. Gezellig aan
de grote tafel en met iedere 5 minuten iets anders doen, is het een no-time een gezellige rommel op
tafel. Alles gebeurt tegelijk; er worden schilderijen gemaakt, muizentrappetjes gevouwen en flessen
versierd. Ferron zit er lekker in. De werkjes zijn prachtig en we sluiten de knusse knutselmiddag af
met het zelf maken van pizza's.
Er wordt deeg gekneed en allerlei lekkere dingetjes voor erop worden klein gesneden. De
pizzabodems worden prachtig door Ferron belegd en hij kan niet wachten tot zijn pizza uit de oven
komt. Eindelijk is het zover en we complimenteren hem met het mooie resultaat. Maar voor Ferron is
het blijkbaar wel logisch. 'Tja, ik ben echt wel meer dan een mooi koppie en een knutselaar'. We
kunnen onze oren eigenlijk niet geloven, maar zijn het stiekem ook best wel een beetje met hem

eens...

Moederdag:
Wat zijn de kinderen van het kinderdagverblijf en de peuteropvang weer druk in de weer geweest
om voor hun moeder iets moois te maken.
Op zondag 13 mei is het moederdag, wij wensen jullie allemaal een hele fijne dag toe.

Landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen.
Voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag heeft u een LRKP nummer nodig van De Loeiende Koe.
Deze is te vinden op de website van De Loeiende Koe maar voor alle duidelijkheid zal ik het in de
nieuwsbrief vermelden:
Kinderdagverblijf/ Peuteropvang:
480274393
Buitenschoolse opvang:
213550337
Deze weken is de peuteropvang gesloten ivm vakantie:
Kerstvakantie

23 dec ’17 t/m 7 jan ‘18

Voorjaarsvakantie

24 febr t/m 4 maart ‘18

Meivakantie

28 april t/m 13 mei ‘18

Zomervakantie

21 juli t/m 2 sep ‘18

Herfstvakantie

20 okt t/m 28 okt ‘18

Kerstvakantie

22 dec ’18 t/m 6 jan ‘19

Oudercommissie:
De oudercommissie bestaat uit:
Beatrijs Oortwijn

Moeder van Daphne ( BSO ) en Emma (KDV)

Anke Melsen

Moeder van Charlotte ( KDV )

Anneke Eilander

Moeder van Joep ( KDV )

Minke Lammers

Moeder van Afke ( BSO ) Jorre ( KDV )

Marije Francis

Moeder van Anne ( BSO ) Mare ( KDV )

Suzanne Roelofs

Moeder van Simon ( KDV )

Astrid Francis Nieuw

Moeder van Aafke, Lieke ( vakantie BSO ) Cees
( POV)

Te bereiken op:

Oudercommissiedlk@gmail.com

