Kinderopvang IKC de Gouden Griffel
Nieuwsbrief
April/Mei 2018
Nieuws vanuit het IKC
Voor u ligt de nieuwsbrief van april 2018. Op dit moment is het
heerlijk weer buiten, de eerste kinderen in de korte broek, jurk
of rok met blote benen zijn alweer gesignaleerd.
Laten we hopen en duimen dat we dit mooie weer ook in de
meivakantie krijgen.
Ons programma voor de meivakantie ligt dan ook al weer
bijna klaar. Deze vakantie gaan we op avontuur met Pippi
Langkous. Wie is er niet met Pippi Langkous opgegroeid, de
opa en oma’s, papa en mama’s en nu de kinderen zelf. Wij
gaan dan ook een vakantie vol avonturen tegemoet samen
met Pippi in haar Vila Kakelbont.
Het programma vindt u dan ook in deze nieuwsbrief.
Belangrijke informatie voor de vakantie:
Dinsdag 1 mei
Stamgroep 1 – 2 -3
Uitje Maritiem museum, 9.00 uur
kinderen aanwezig. Gelieve geen
slippers aan.
Stamgroep 4 – 5
Zwemmen, zwemspullen mee.
Donderdag 3 mei
Stamgroep 4-5
Droge en schone kleding mee,
inclusief douche spullen
Dinsdag 8 mei

Graag sportkleding aan/mee.

KIJK
De werkgroep “Kijk” is bijeen gekomen om zich te verdiepen in
dit nieuwe leerlingvolgsysteem. De werkgroep bestaat uit
Carola, Nick, Zoë, Cheryl en Manon. We zijn druk aan het lezen
wat deze manier van het volgen van kinderen voor ons kan
betekenen. Er is eerst een gedeelte theorie geweest. De
komende maanden gaan we in elke stamgroep een leerling
volgen en beschrijven op de manier van “Kijk”. Onze
bevindingen delen we met de rest van ons team. We gaan
met veel enthousiasme aan de slag.

Diverse
Bel-Horloge
We hanteren dezelfde regels voor een bel-horloge als voor een
mobiele telefoon. De kinderen maken tijdens de BSO geen gebruik
van hun eigen telefoon/bel-horloge. De telefoons en of belhorloges blijven in de tassen van de kinderen of in een
verzamelbakje op de stamgroep.
We willen niet dat de kinderen in de verleiding komen om te bellen,
foto’s en of filmpjes te maken die misschien gebruikt worden op
sociaal-media.
Doorgeven mutaties
Er worden vaak BSO afmeldingen genoteerd in de agenda’s van
de klassen, dit is heel fijn voor de leerkrachten. wij zouden het heel
fijn vinden als u ook aan ons de mutaties wilt doorgeven. Er is altijd
iemand aanwezig vanaf 7.30 uur.
Save the date
Woensdag 31 mei, interactieve ouderavond over multimedia en
schoolgaande kinderen door Roy Vathorst.
3 jarig bestaan Kinderopvang IKC de Gouden Griffel
Donderdag 17 mei organiseren wij een kijk- en feestmiddag voor
ouders en kinderen. Deze dag zullen wij niet de kinderen naar de
zwemles brengen.

IKC de Gouden Griffel

Djembee
Afgelopen maandag was alweer de laatste Djembee les.
Vol enthousiasme hebben de kinderen veel “lawaai”
gemaakt. Hoewel je het natuurlijk geen lawaai mag noemen.
De meest fantastische ritmes werden moeiteloos gespeeld.
Onder de bezielende leiding van Punda werden de ritmes
ingestudeerd met behulp van woorden. Punda deed het voor
en de kinderen moesten het nadoen. Als afsluiting hebben de
kinderen mogen presenteren aan de ouders wat zij geleerd
hebben,. Punda bedankt voor de leerzame en leuke djembee
lessen. Graag tot de volgende keer!

Waar kinderen zich thuis voelen

Facebook
Vergeet niet om op onze
Facebook pagina te kijken
om te zien wat wij wekelijks
doen op de kinderopvang

Weetjes
Ziekmelden digiduif
Als u uw kind ziek meldt
dan krijgen we
automatisch ook de
ziekmelding binnen.
Geleende kleding
Als uw kind thuiskomt met
kleding van school en/of
BSO, wilt u deze dan zo snel
mogelijk weer teruggeven
aan ons? Dan kunnen we
de kleding weer gebruiken
voor andere kinderen.

Babynieuws

Belangrijke data
Dinsdag 1 mei
Stamgroep 1-2-3 à Maritiem museum
Stamgroep 4-5 à Zwemmen in het Hofbad (vergeet je zwemkleding niet)
Donderdag 3 mei
Stamgroep 4-5 à Paviljoen de Zweth (Trek oude kleding aan! En neem douche
spullen en schone kleding mee)
Dinsdag 8 mei à Trek je sportkleding aan of neem ze mee!

Contact
Informatie

Email
kinderopvangikc@degoudengriffel.nl

Telefoon
010 - 5111533

Facebook
Kinderopvang IKC de Gouden Griffel

