Nieuwsbrief April 2021
Thema.
Deze week ronden we het thema “Eet smakelijk” af. Wat een leuk thema met zoveel
mogelijkheden en leuke activiteiten. Hoogtepunt is toch altijd het proeven.. zo leuk om te zien
hoe kinderen elkaar motiveren om toch even een klein stukje te proeven. De kinderen hebben het
waanzinnig goed gedaan!
In de week van 26 april beginnen we met het thema “Welkom Puk”.
Tijdens dit thema geven we aandacht aan de dagelijkse dingen die op
de groep gebeuren.
Denk hierbij aan opruimen, verschonen en schoonmaken. Ook gaan we
creatief bezig met plakken en verven. Er zullen mooie kunstwerken
gemaakt gaan worden die er gaan ophangen. We besteden op alle
groepen aandacht aan dit thema, aangepast aan de leeftijden van de
kinderen. We hopen met elkaar weer op een plezierig en leerzaam
thema.
Kinderen
We hebben op het kinderdagverblijf afscheid genomen van Boaz en Thijs van de Vrede. Fijn dat
we de jongens weer terug zien op de BSO!
Een warm welkom voor Nikkie Stam en Lasse Poker. Zij zijn inmiddels gestart en we hopen dat
we voor beide kinderen en hun ouders een fijne plek zullen zijn waar ze met plezier naar toe
komen.
Yorneo
Komende week zal er vanuit Yorneo iemand komen meekijken op de groepen. Deze observaties
vinden normaliter vaker plaats en er wordt gekeken naar de kinderen (Spraak/ motoriek/ sociaalemotioneel) als ook naar de medewerkers. Wij kunnen vragen stellen over situaties die wij lastig
vinden en zij geven ons (nieuwe) inzichten in de omgang / benadering van de kinderen. Het kan
zijn dat zij ons enkele vragen stellen over een bepaald kind. Mocht dit zo zijn dan brengen wij u
hiervan uiteraard op de hoogte.
Vroeg Erbij is een expertiseteam voor integrale vroeghulp en vroegsignalering voor kinderen
van 0 tot 12 jaar. Door vroegtijdig passende hulp en ondersteuning te bieden, kunnen problemen
op latere leeftijd worden beperkt of wellicht zelfs worden voorkomen.
Mondkapjes
Helaas zien we soms toch nog dat ouders zonder mondkapje bij ons binnen komen. Zou u
alsjeblieft u aan de regels willen houden. Wij kunnen de opvang niet garanderen als een van onze
medewerkers het virus krijgt!!
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Wij hebben een nieuwe collega!
Even voorstellen
Mijn naam is Jolijn Meppelink, ik ben 21 jaar oud en woon
in Schoonebeek.
Ik doe de opleiding gespecialiseerd pedagogisch
medewerker kinderopvang niveau 4 op het Alfa College te
Hardenberg. Ik zit in mijn vierde leerjaar.
Ik heb voor deze opleiding gekozen omdat ik het heel erg
leuk vind om met kinderen te gaan werken en om ze
dingen te leren.
In mijn vrije tijd spreek ik graag af met vriendinnen of om te gaan
winkelen.
Je zult mij de komende tijd zien in de opvang, ik ga hier aan de slag
doormiddel van werken en mijn studie afmaken.
Ik kijk met veel plezier uit om hier mijn opleiding af te maken en te
gaan werken en hoop een leuke en leerzame tijd tegemoet te gaan!

Jassen
Wilt u alle spullen van uw kind(eren) in zijn of haar bak doen. Ook de jas graag. Zo houden we alle
spullen van de kinderen bij elkaar. Straks zal de winterjas weer worden vervangen voor de
zomerjas en is het voor ons lastig uit te zoeken van wie welke jas is. Vandaar deze oplossing.
Op sommige dagen merken we al dat het aan het begin van de dag
best fris is maar later op de dag aangenaam. Kinderen hebben het
dan, met hun dikke winterjas, snel warm tijdens het spelen. Met
een bezweet hoofd komen ze vragen of de jas uit mag… en ja.. wat
is dan het juiste antwoord in deze coronatijd?! Een snottebel of
hoestje te vaak en ze moeten thuis blijven! Laagjes of een dunne
jas/vest (mee in de tas) is misschien een oplossing?

Broertje geboren!
Joey Boorsma is op 15 april grote broer geworden, zijn broertje Davy en mama
maken het goed. We willen het gezin van harte feliciteren en wensen hen alle
geluk toe voor de toekomst.

Tuin en onderhoud
Misschien is het u al opgevallen maar er wordt langzaamaan gewerkt aan het opknappen van de
tuin en het verven/sausen van de boven ruimte.
Om het gras weer goed door te laten komen is er ingezaaid en bemest, dit is ook de reden
waarom wij de komende periode niet in de voortuin spelen. Wilt u bij het brengen en ophalen ook
opletten dat uw kind (eren) niet op het gras komen.. Alvast bedankt!!
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BSO
Afgelopen week hebben we tijdens de persconferentie vernomen dat de BSO weer open mag.
Uiteraard vinden we het heel fijn om de kinderen weer te zien, maar we vinden het ook heel
spannend. Hoe zal het gaan als er weer een besmetting komt??
We hebben met elkaar overleg gehad en besloten dat we tot na de meivakantie ( Half mei)
sowieso bij De Veldwachter blijven. Daarna zullen we als alles goed blijft gaan , ook weer bij De
Boswachter zijn. We houden u op de hoogte!!

April 2021

