
Nieuwsbrief Kinderopvang IKC de Gouden Griffel december 2019 
 
Hierbij de laatste nieuwsbrief van het jaar. In deze nieuwsbrief blikken we terug op ons 
pietenfeest, de lego league, gezonde BSO en kijken we vooruit naar de kerstvakantie. 
Wij gaan er natuurlijk weer gezellige sfeervolle dagen voor uw kind van maken. 
De dagen tussen kerst en nieuwjaar zijn wij dicht ook wij gaan dan lekker genieten van onze 
vrije dagen. Let op; dinsdag 24 dec. zijn wij om 17.00 uur gesloten.  
 
Namens ons gehele team willen we u en uw kinderen hele fijne gezellige en sfeervolle dagen 
toewensen. En dat 2020 maar een mooi jaar met veel avonturen mag worden. 
 
 

 
 
U vindt het uitgebreide programma op onze basisgroepen en op de website van de Gouden 
Griffel onder het kopje kinderopvang -> Nieuws 
 
Pietenmiddag 
 
Op dinsdag 3 december hebben we met basisgroep 1, 2 en 3 een ontzettend leuke 
pietenmiddag gehad.  
De kinderen hebben in groepjes pietenmutsen geknutseld, koekjes versierd, gedanst, pakjes 
ingepakt en over de daken gelopen als echte volleerde pieten. Het leek hier net een 
pietenschool! En tot onze grote verrassing kwamen er ook nog pieten op bezoek! Het was 
één groot feest want de pieten bleken naast een zak vol pepernoten ook nog voor alle 
kinderen een cadeautje bij zich te hebben. De kinderen van basisgroep 4 hebben een leuke 
middag gehad door het spelen van een spellen-parcours. Natuurlijk zijn de pieten ook nog 
even bij hen langs geweest met een cadeautje. Wij kijken nu al uit naar volgend jaar!  
 



    
 
 
Gezonde voeding 
 
Op 4 en 5 november heb ik (Anika, basisgroep 3) aan de 2-daagse train-de-trainer Gezonde 
kinderopvang deelgenomen. 
Tijdens deze training heb ik geleerd hoe ik het beste kan werken volgens de aanpak van 
Gezonde Kinderopvang. 
Nu weet ik hoe je de aandacht voor gezondheid en leefstijl effectief borgt in de dagelijkse 
praktijk. Ook heb ik geleerd hoe ik mijn collega’s hierin kan meenemen. Voor de 
aankomende periode heb ik een heleboel leuke ideeën opgedaan! Graag wil ik één idee 
alvast met jullie delen. 
Vanaf 1 januari willen wij starten met party time! 
Party time houdt in dat alle kinderen die bijvoorbeeld in november jarig zijn, 
op de eerste donderdag van de maand met elkaar een gezonde traktatie gaan maken als 
activiteit op de BSO.   
Deze delen de kinderen dan uit met elkaar tijdens het 5 uur eet- en drink moment. 
Alle kinderen zullen dan in het zonnetje staan. Zo voelt iedereen zich alvast een beetje jarig! 
We gaan een proef week draaien over en met gezonde voeding(gezonde tussendoortjes en 
gezonde kookactiviteiten) We zullen u daar in januari verder over informeren.  
 
 
 
 
Lego League 
 
Yes lekker bouwen! Dit is de eerste keer dat er kinderen van een andere stamgroep mee 
mochten doen met de Lego League. Spannend zeg zo tussen de grotere kinderen.  
De groepjes waren al snel gemaakt en we konden aan de slag. Het doel: bouw een stad die 
duurzaam is. Maar wat is 'duurzaam'? 
De kinderen gingen eerst op onderzoek uit en kwamen erachter dat duurzaam betekent dat 
je milieubewuste keuzes maakt. Dus met andere woorden: Veel groen, zonnepanelen en 
waterzuiveringsinstallaties! (Aldus de kinderen).  
En met dat idee zijn ze gaan bedenken, hoe gaat onze stad eruit zien, hoe gaat hij heten, en 
wat stralen wij uit naar de andere steden die niet zo duurzaam zijn. 
 
De ideeën werden eerst op papier gezet en daarna mochten ze dan echt met de lego aan de 
slag. De teams werkten heel goed samen en de mooiste ideeën kwamen tot leven. Er moest 
ook een kraan worden gebouwd. Die kwam in de stad te staan als symbool van vernieuwing.  
 

 
 



Tot slot werden er nog posters gemaakt en er werden voorbereidingen getroffen voor de 
dag van de presentaties in Delft. Delft, daar ging het dan gebeuren, met een jury en andere 
teams. Maar wat waren wij trots op onze toppers! Mama's en papa's die kwamen kijken, 
met witte lego bouwen, spelletjes spelen.. Top dagje al zeg ik het zelf. Ze hebben het super 
goed gedaan en we zijn uiteindelijk met zijn allen met een medaille naar huis gegaan.  
 
Wie weet, doen we volgend jaar weer mee met de Lego League! 
 

    
 


