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ALGEMEEN NIEUWS
In de vorige nieuwsbrief hebben we jullie geinformeerd over de laatse nieuwe regels omtrent de
kinderopvang.
In 2018 zijn we al begonnen met het up to date maken van onze protocollen en beleidsplannen
na aanleiding hiervan.
We zullen in de loop van het jaar jullie steeds op de hoogte houden via onze nieuwsbrief met
betrekking tot de wijzigingen en aanpassingen.

BELEID EN PROTOCOL
VEILIG SLAPEN
We vinden het belangrijk dat de kinderen hier veilig kunnen slapen.
Een gezonde slaaptemperatuur ligt tussen de 15 en 18 graden.
De slaapkamers van Kiddies worden op temperatuur gehouden en op CO2 gemeten met een
speciale CO2 meter die in elke slaapkamer aanwezig is.
Een kind slaapt bij voorkeur in een katoenen ongevoerde slaapzak met 2 laagjes kleding,
bijvoorbeeld een romper (korte of lange mouwen) met een dun katoenen shirt/pyjama.
In een gevoerde/gewatteerde winterslaapzak draagt het kind maximaal 1 laagje kleding dit wil
zeggen een romper (korte of lange mouwen) met een dun katoenen shirt/pyjama.
Wanneer de temperatuur boven de 19 graden komt wordt er zorgvuldig gekeken naar de
slaapzak, in een zomerslaapzak kan nog steeds met 1 laagje kleding in de slaapzak veilig
geslapen worden.
Bij een temperatuur boven de 23 graden is een romper of alleen een zomerslaapzak
voldoende.
Bij een temperatuur boven de 25 graden gaat een kind uitsluitend in een onderbroek/luier naar
bed.
BELEID
In het pedagogische beleid hebben we in De Huisregels puntje 20 aangepast in de volgende
regel:
Het is noodzakelijk dat alle kinderen zijn ingeënt tegen D.K.T.P. en B.M.R. ter voorkoming van
ziekte en besmettingsgevaar.

PERSONEEL
Per 7 januari hebben wij een staigiare op de groep Woezel.
Hieronder stelt zij zich voor.
Mijn naam is Cylia Tichelaar ik ben 21 jaar en woon in
Nuenen. Ik zit in mijn derde en laatste leerjaar van de
opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch medewerker
kinderopvang niveau 4 op het Summa College in Eindhoven.
Ik ga mijn afstudeer stage lopen bij Kiddies en zal aanwezig
zijn op maandag en dinsdag.
Ik vind het heel leuk om met kinderen om te gaan en met ze te
werken!
In mijn vrije tijd train ik op maandag en woensdag avond
volleybal en heb ik op zaterdagen wedstrijd. Ook werk ik in de
weekenden achter de bar op festivals en feestjes. Als het
uitkomt fitness ik ook nog. Verder vind ik het heel leuk om
dingen te ondernemen met mijn vriendengroep.
Ik hoop een hele leuke en leerzame stage te hebben hier!

VERJAARDAGEN
Januari
7 Joyce 43 jaar
9 Lieke 3 jaar
15 Quin 1 jaar
25 Wendy 30 jaar
27 Sanne 1 jaar
Februari
1 Pepijn 3 jaar
4 Dani
2 jaar
5 Lizzy
2 jaar
6 Fleur
3 jaar
22 James 1 jaar
Maart
14 Indy
3 jaar
18 Danielle 32 jaar
22 Luuk
2 jaar
25 Marloes 37 jaar
30 Yenthe
1 jaar
31 Nore
1 jaar

AGENDA
5 janauri Herhalingscursus BHV en
kinder EHBO
21 janauri OC vergadering
22 januari t/m 1 februari
Voorleesweken
30 januari Voorleesochtend
Weverkeshof met 2+ kinderen

WINTERACTIVITEIT
14 december j.l hebben we weer een erg geslaagde
winteractiviteit gehad. Eefje van Gemert van Zangschool
Singshop heeft met de kinderen gedanst en gezongen en
buiten werden er door het Kiddies team en de
oudercommissie gezonde pannenkoekjes met blauwe bessen
gemaakt en kon er wat gedronken worden. Iedereen bedankt
voor de deelname en we kijken al uit naar de volgende
activiteit die binnenkort weer gepland gaat worden.

Voorleesweek

Peuterpraat

Van 22 januari tot en met 1 februari
hebben we bij Kiddies weer de jaarlijkse
voorleesweken gehad. Hierbij zijn jullie
als ouders maar ook eventueel de
grootouders uitgenodigd om een leuk
boek voor de kinderen voor te komen
lezen. Alle ouders en grootouders die zijn
komen voorlezen bedankt voor jullie
enthousiasme! We hebben er van
genoten.

Guus speelt met de Nopperblokken en
zegt:"Kijk ik heb een ververkijker
gemaakt!".
Fenne speelt met de telefoons en
zegt:"Bo, ik heb 2 telefoons en dit mijn
werktelefoon!" Waarop Bo vraagt waar
haar werk dan is antwoordt Fenne:"In
Toverland ergens"....

EHBO en BHV
Afgelopen 5 januari hebben we bij Kiddies weer de herhaling
voor de BHV en Kinder EHBO gehad.
Het was weer een leerzame dag en alle deelnemende
leidsters hebben het certificaat weer behaald.

EINDE THEMA 'FEEST!' EN NIEUW THEMA 'DIT BEN IK'
Het thema Feest! is helaas weer ten einde. Wat hebben de
kinderen het leuk gehad. We begonnen met de verjaardag van
Puk in oktober, eind november en begin december Sinterklaas
en met de Kerst was het thema Feest! weer ten einde.
Het nieuwe thema is 'Dit ben ik ' en loopt van 7 januari t/m 29
maart.In dit thema gaan we in op het lichaam,
gezichtsuitdrukkingen en onze zintuigen.
Ook voor dit thema hebben we weer een mooi schema voor jullie gemaakt zodat jullie weten
wat de kinderen gaan leren en wat we met de kinderen allemaal gaan ondernemen.
klik hier

FAMILIE MUUR
We zouden graag de foto's op de familiemuur weer eens willen opfrissen en vragen jullie om
een nieuw setje foto's aan te leveren zodat wij weer een mooie collage kunnen maken met het
kind op de groep.

OC NIEUWS
NIEUWE LEDEN OUDERCOMMISSIE GEZOCHT
De oudercommissie (OC) zoekt versterking! De OC behartigd de belangen van kinderen en
ouders. Dit doen we door advies uit te brengen over onderwerpen die te maken hebben met de
zorg en opvang van de kinderen. Bijvoorbeeld het pedagogisch beleid, beleid ten aanzien van
voeding, veiligheid en opvoeding. Daarnaast organiseert de OC samen met Kiddies 2 keer per
jaar een leuke activiteit voor alle ouders en kinderen. Er wordt ongeveer 6 keer per jaar
vergaderd.
Ben jij een enthousiaste vader of moeder die zin heeft om ons te helpen?
Meld je dan aan bij Marleen (moeder van Fleur) of via oudercommissiekiddies@gmail.com
Natuurlijk kan je ook bij een van de OC-leden terecht als je vragen hebt.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@kdv-kiddies.nl toe aan uw adresboek.

