Nieuwsbrief Mei/Juni

Nieuwe kinderen:
Wij wensen Sanne en Gijs de Lange 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:
•

Niels is op 10 mei weer trotse vader geworden van dochter Sterre.

•

Niels is weer vanaf 1 juli volledig aan het werk, heel fijn.

•

Sharita, Maxime, Arianne en Rianne hebben hun laatste trainingsdag gehad van Groene
Pedagogiek.
Zo kunnen ze de “groene”pedagogiek meer toepassen in het omgaan met uw kinderen.

•

Anita heeft op donderdag 31 mei een hele fijne laatste werkdag gehad, lief dat er
zoveel ouders en kinderen aan haar gedacht hebben. De map met leuke foto’s en
stukjes van de kinderen is een hele mooie herinnering van het werken bij De
Loeiende Koe. Bedankt!

Wij feliciteren de volgende kinderen met de geboorte van hun Broertje of
Zusje:
Pip heeft een zusje Sterre gekregen.
Mien heeft een broertje Piet gekregen.
Suus heeft een broertje Gijs gekregen.

Peuteropvang op de woensdag en de vrijdag:
We hebben besloten om de peuteropvang ook op de woensdag en de vrijdag te beginnen omdat er
nu genoeg vraag naar is.
We starten op 5 september.

Nieuwe website:
Wij kunnen u met trots vertellen dat we heel blij zijn met onze nieuwe website.
Fris, modern en overzichtelijk.

Reserve kleding:
Het komt wel eens voor dat er kinderen zijn die reserve kleding van De Loeiende Koe
aankrijgen.
Wij zouden het heel fijn vinden dat we ook deze kleding weer terug krijgen, we zijn er bijna
doorheen.
Het zou heel fijn zijn als u voor uw kind(eren) zelf reserve kleding in hun mandje/ tas
meeneemt.

Warm weer:
Als het echt heel warm weer is , trekken we geen overal aan. Dan zou het fijn zijn dat de
kinderen oude kleding aan hebben/ meeneemt.
Zomervakantie:
21 juli is het zover, de zomervakantie…
Gaat u op vakantie en heeft u het nog niet doorgegeven aan ons.
Wij zouden het heel graag willen weten ivm het inroosteren van het personeel.
Alvast bedankt.
Ouderavond:
De ouderavond van 15 juni was een hele gezellige en leuke avond, we
hadden wel meer animo verwacht.
Maar wie weet volgend jaar beter.
De oudercommissie had het goed voor elkaar, mooie locatie en er was
genoeg voor de innerlijke mens.

Nieuwe meubels kinderdagverblijf:
Na 4,5 jaar de tafels en banken gebruikt te hebben, zijn er nieuwe banken en tafels aangeschaft.
We werken met veel plezier met onze nieuwe meubels.

Prietpraat:
•
•

•

Charlie:
“Niels”pas op dat je niet in je vingers knip! Want mannen kunnen niet knippen!!
Jet zegt “ik heb een geheimpje” Rianne zegt “oh vertel maar in mijn oor”.
Jet komt dicht bij het oor van Rianne, maar het blijft stil……
Rianne zegt “ik hoor helemaal niks”.
Jet reageert “Ja!!!! Het is ook geheim!!
Zitten we aan tafel en er wordt gevraagd aan een kindje wat wil je graag een broodje of een
beschuitje?
Waarop het kindje antwoord “ik wil een bloot beschuitje”! ( beschuitje met niks erop)

De moderne tijd: ( verhaal van een ouder )
Het is mooi weer, het zonnetje schijnt en Ferron heeft net lekker met twee vriendjes gespeeld in het
zwembadje in de tuin. De mannetjes hebben veel lol en ik zit lekker te genieten van hun vrolijke
gelach.
Als ze wat zijn opgedroogd, besluiten ze wat anders te doen. 'We spelen vader en moedertje en ik
ben het kind.', hoor ik Ferron zeggen. De twee vriendjes vinden dat een goed idee en de ander roept
dat hij de vader is. 'Maar ik wil de vader zijn.', zegt de ander. Na wat discussie besluiten ze allebei
vader te zijn. Ferron vindt dat een goed idee en stelt vast dat ze dan dus homo's zijn. De vriendjes
kijken elkaar aan. Blijkbaar was dat niet de bedoeling. Ferron haalt zijn schouders op. 'Dat maakt
toch niet uit, een vader en een moeder of twee vaders? Homo's zijn ook goede vaders hoor.
Er wordt een bal uit een struik gevist en vadertje en moedertje is alweer van de baan. Ik neem een
slokje van mijn koffie en bedenk me met een glimlach dat de opvoeding toch zo af en toe zijn
vruchten afwerpt.

Onze huis eenden:
Op 2 juni zijn er 2 eendjes uit de eieren gekomen die bij ons in de broedmachine zaten.
Wat is het toch geweldig om te zien hoe de kinderen op de eenden reageren en de eenden op de
kinderen.

Nationale modderdag 2018:
Op vrijdag 29 juni was er Nationale modderdag 2018, bij De Loeiende Koe mogen kinderen ( bijna)
elke dag met modder spelen, maar vandaag werden er allemaal extra modder activiteiten
georganiseerd.

Wat hebben we genoten.

Elke dag genieten:

Kinderopvang Award:
Dit jaar doen we weer mee met de kinderopvang Award.
Nu alleen voor 3 aparte groepen, kinderdagverblijf, peuteropvang en buitenschoolse opvang.
Als het goed is heeft u een link ontvangen om uw mening te geven, voor ouder(s)/ verzorger(s) die
hun kind(eren) op verschillende groepen hebben, ontvangen ook meerdere vragenlijsten. U mag ze
per groep invullen.
We proberen nu met één groep of meerdere groepen de beste van Noord Holland te worden.
Alvast bedankt voor de moeite.

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

