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ALGEMEEN NIEUWS
Onlangs hebben we de jaarlijkse controle van de GGD gehad.
Nadat er veel nieuwe regels zijn gekomen de afgelopen 2 jaar zijn we erg trots op het team en
blij met het behaalde resultaat dit jaar.
Het rapport is inzichtelijk op de website en in de map in de hal bij Kiddies

BELEID EN PROTOCOL
In elke nieuwsbrief zullen wij punten uit ons beleid bij jullie onder de aandacht brengen.
Ditmaal een stuk uit het beleid veiligheid en gezondheid.
Zijn er vragen horen we dit graag.

Beleid veiligheid en gezondheid
Kinderdagverblijf Kiddies heeft een actueel beleidsplan Veiligheid en Gezondheid.
Met behulp van dit beleidsplan wordt inzichtelijk gemaakt hoe we werken.
Met als doel de kinderen en medewerkers een zo veilig en gezond mogelijke werk-,
speel- en leefomgeving te bieden waarbij kinderen beschermd worden tegen risico's met
ernstige gevolgen en leren omgaan met kleine risico's.
Missie en visie
Wij vangen kinderen op in veilige en gezonde kinderopvang.
Dit doen we door:
- kinderen af te schermen van grote risico's
- kinderen te leren omgaan met kleinere risico's
- kinderen uit te dagen en te prikkelen in hun ontwikkeling
Visie
Kinderdagverblijf Kiddies staat voor kinderopvang waar gewerkt wordt vanuit passie en
vanuit waar we een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling, opvoeding en
verzorging van kinderen.
Het blijven uitdagen van kinderen en het leren omgaan met verschillende soorten
situaties vormen daarvan een belangrijk onderdeel. Een veilige en gezonde leef- en
speelomgeving vormt de basis van dit alles.
Doel
Vanuit de wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang dienen wij een beleid te creëren
ten aanzien van de Veiligheid en Gezondheid waar alle medewerkers zich
verantwoordelijk voor voelen.
De belangrijkste aandachtpunten binnen het vormgeven van het beleid zijn;
1) Het bewust zijn van mogelijke risico's
2) Het voeren van een goed beleid op grote risico's
3) Het gesprek hierover aangaan met elkaar en met de externe betrokkenen.
Dit alles met als doel, een veilige en gezonde omgeving te creëren waar kinderen
onbezorgd kunnen spelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen
In de volgende nieuwsbrief zullen we weer andere punten uit ons beleid bij jullie onder de
aandacht brengen.

PERSONEEL
Laura is geslaagd voor de opleiding voor pedagogisch
beleidsmedewerker/coach.
Zij gaat de pedagogisch medewerkers coachen bij de
dagelijkse werkzaamheden en houdt zich bezig met de
ontwikkeling van het pedagogisch beleid.
Per 1 augustus gaat Wendy van Schijndel ons verlaten. Zij
heeft een baan gekregen in het dorp waar ze woont. Haar
laatste werkdag is 5 juli geweest.
Per 1 juli is Britt Brouns (foto) ons team komen versterken.
Misschien heb je haar al ontmoet en gesproken
Hieronder stelt zij zich voor.
Hallo, ik ben Britt Brouns, 23 jaar oud en woon in Helmond.
Op dit moment ben ik nog thuiswonend en heb een relatie. Ik ben een vrolijke,enthousiaste en
energieke meid die in haar vrije tijd graag buiten is en regelmatig creatieve dingen thuis maakt.
Afgelopen schooljaar ben ik afgestudeerd op Gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau
4. Vervolgens was ik op zoek naar een leuke plek om te gaan werken. Dus vandaar zullen jullie
mij per 1 juli 2019 zien als medewerker bij Kiddies. Ik heb er super veel zin in om aan de slag te
gaan. Als er vragen zijn mogen jullie die natuurlijk gerust aan mij stellen. Hopelijk gaan we een
leuke en fijne tjd tegemoet.
Alvast bedankt. Groetjes Britt.

VERJAARDAGEN
Juli
6 Mila
7 Madden
17 Anna
17 Saar
25 Amée
Augustus
9 Sep
20 Clément
22 Tim v. K
25 Daantje
September
12 Casper
16 Nivaldo

AGENDA
8 juli t/m 27 september Thema
Oef, wat warm
3 september OC vergadering
28 september 15 jaar Kiddies!!
Van 10.00 tot 12.00 uur

4 jaar
4 jaar
2 jaar
2 jaar
1 jaar
1 jaar
4 jaar
2 jaar
3 jaar
4 jaar
3 jaar

KIDDIES 15 JAAR!!
28 september gaan we dan toch echt ons 15 jarige jubileum
vieren.
We hopen dat jullie deze datum allemaal in jullie agenda
zetten en we jullie kunnen verwelkomen bij Kiddies van 10.00
tot 12.00 uur voor een feestelijke ochtend. Tot dan!

Wist je dat?
* We een nieuw bankje onder de boom
hebben?
* De schilders de buitenkant van het
kinderdagverblijf en de poort geschilderd
hebben?
* We met het extreem warme weer alleen
's morgens naar buiten gaan met de
kinderen?
* De waterspelletjes met het warme weer
ook binnen erg leuk zijn?
* De leidsters ook gaan genieten van een
welverdiende vakantie?
* We een tent op het gras hebben
geplaatst voor extra schaduw naast de
parasols?
* Onze groenten erg hard groeien?

EINDE THEMA 'WAT ETEN WE VANDAAG?' EN NIEUW
THEMA 'OEF, WAT WARM'
Het thema 'Wat eten we vandaag?' is helaas weer ten einde.
Wat hebben de kinderen het leuk gehad.
We zijn begonnen met uit te leggen aan de kinderen waarom
we eten en waarom dit belangrijk is. De 2+ kinderen hebben
een rondleiding gehad bij De Gebackerij Nuenen. Ook zijn we
met de kinderen naar de Boerenbond geweest om broodmeel
te halen om ons eigen brood te bakken.
Voor de groenten hebben we zaadjes gekocht in de winkel en
zijn we bij Kiddies aan de slag gegaan met onze eigen moestuin. We hebben inmiddels al wat
basilicum, peterselie en dille kunnen ruiken/proeven. Het is nog wachten op de komkommers,
wortels en tomaatjes.
Ook hebben met brocoli gestempeld en dat vonden de kinderen echt grappig en sommige ook
wel gek.
In dit thema kwamen ook moederdag en vaderdag aan bod en zijn jullie hopelijk goed verwend.
Het nieuwe thema is 'Oef, wat warm' en loopt van 8 juli t/m 27 september. In dit thema gaan we
kennismaken met de tegenstelling warm/koud door onder andere ijsblokjes maken en smelten.
We gaan een parcours lopen op de blote voeten met zand en water. Ook de riverstones,
watertafel, bellenblaas en sproeier komen zeker langs in dit thema. De zandbak wordt
omgebouwd tot ijssalon. Ook gaan we echte ijsjes maken van griekse yoghurt.Wanneer jullie
samen met jullie kind een ijsje eten zouden we het leuk vinden als jullie daar een foto van
maken en deze aan jullie kind mee geven om hier op te hangen. Verder komt het zomers
knutselen met alle leeftijden aan bod en hebben we een schattenmandje met interessante
thema spulletjes voor de baby's om te ontdekken en te voelen. Voor elke groep hebben we een
boekje van het thema wat centraal staat voor de leeftijd 0-2 en 2-4 met thema materialen.
Hieronder hebben we 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
Na meer dan 2 jaar zich intensief te hebben ingezet voor de OC vindt Marleen het tijd om het
stokje over te gaan dragen aan een nieuwe ouder.
Anne De Smet (moeder van Joeri en Duuk) heten we dan ook van harte welkom!
Marleen nogmaals bedankt voor je inzet de afgelopen jaren!

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.

