Beste ouders,
Het einde van het jaar is alweer in zicht en dat betekent dat er belangrijke en leuke
dagen aankomen. De eerste pepernoten zijn alweer in de winkels gesignaleerd en ook
wij zijn al met alle feestvoorbereidingen begonnen. Ten tijde van de vorige

nieuwsbrief vierden wij ons 3-jarig bestaan. Inmiddels is de renovatie van het
schoolplein begonnen en zijn we nu al onwijs blij met het resultaat. En het
schoolplein is nog lang niet klaar!
We hebben net het thema Licht & Donker afgesloten. Dat was erg leuk met o.a. een
spannend parcours en een paar keer een disco. Nu hebben we het thema Kabouters
en we knutselen er dan ook vrolijk op los! Hierna start alweer het Sinterklaas thema
en sluiten we af met het thema Kerst.
In de nieuwsbrief dit keer geen onderdeel uit het Pedagogisch Beleidsplan maar her
en der wat liedjes die wij met elkaar zingen.

Liefs, Team KDV de Blije Handjes

Ons nieuwe schoolplein
Zoals vermeld in de vorige nieuwsbrief willen wij graag ons schoolplein
opknappen en vergroenen. Gezien de lange wachttijd hadden we
besloten de 1e fase zelf te doen. Nadat alles was nagemeten kon
de eerste paal de grond in.
Het was nog een flinke klus, aangezien hier vroeger grote fruitbomen
hebben gestaan. De palen zitten meer dan een halve meter in de
grond.
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Nadat de basis stond, konden we ook de
zitpoefjes ingraven.
Nu konden wij de voorbereidingen treffen voor het gras. Er is een kuub aan schone
aarde verdeeld. Daarna zijn de tegels in vorm geslepen en konden de grasrollen erop.

Op de plek waar de nieuwe zandbak
komt hebben we ook direct een groot
zonnedoek bevestigd. Ook hierbij is
gebruik gemaakt van natuurlijke
materialen t.b.v. de bevestigingen.
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Inmiddels is de eerste fase achter de rug en wat zijn wij hier nu al onwijs blij mee!

In november komt er een professioneel
bedrijf die een grote zandbak gaat
plaatsen en een baby-speelweide komt
aanleggen. In het (vroege)voorjaar kan
dan het gras worden gelegd en komen
er nog 2 schaduwbomen.
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Nieuw Ouderportaal + App
Binnenkort starten we met de ontwikkeling van een nieuw ouderportaal.
Tegelijkertijd worden dan de voorbereidingen getroffen voor een
Ouderportaal App. De App zal beschikbaar zijn voor Android &
Apple telefoons + tablets.

Helaas heeft de Stagiair Jessie ons verlaten. Haar stage periode zit er
alweer op en ze is geslaagd! Als Erkend Leerbedrijf bieden
wij toekomstige Pedagogische Medewerkers een stageplek
aan. Op dit moment hebben wij geen stagiair op de werkvloer.

Schoolfotograaf
In augustus kwam er voor het eerst op het kinderdagverblijf een professionele fotograaf.
Gelukkig was de eerste fase van het schoolplein klaar en konden er waanzinnige mooie
foto’s buiten van de kinderen gemaakt worden. Als het goed is heeft iedereen inmiddels de
unieke codes ontvangen voor het aanschaffen van de foto’s.
Ook volgend jaar komt Judimage weer
foto’s maken.

Sinterklaasfeest
Ook dit jaar komt Sinterklaas natuurlijk weer het Kinderdagverblijf bezoeken. Dit jaar valt
het Sinterklaasfeest op een maandag. Sinterklaas neemt voor alle kinderen weer een mooi
cadeau en wat lekkers mee. In het eerste deel van de ochtend zal de Sint de kinderen van
de maandagochtend bezoeken. Daarna zijn ook de kinderen van de andere dagen van harte
welkom. Een uitnodiging met meer informatie ontvangt u van ons binnenkort.
Let op, het kinderdagverblijf sluit jaarlijks op 5 december haar deuren om 13:00u.

» Wij het fijn vinden als er in de jasjes van de kinderen hun naam staat;
» Wij net de ouder-kindgesprekken achter de rug hebben. Het erg fijn is om op een rustig moment met de
ouders de ontwikkelingen van de kinderen te bespreken;
» Wij veel kinderen hebben die bezig zijn met zindelijk worden / mee gaan naar de wc;
» Wij een witte ruis hebben aangeschaft voor in de slaapkamer en de kinderen hierdoor beter en langer
slapen;
» Wij een moeder op het kinderdagverblijf hebben die
mooie (portret)foto’s kan maken. Je kan haar volgen op
Instagram via “loesdefotogriet”;
» Wij ouders hebben op het kinderdagverblijf met een eigen
Food Truck.
» Wij de dinsdag hebben uitgebreid met 3 medewerkers op de
groep. De maandag weer terug is naar 2 medewerkers;
» Sinterklaas zijn inkopen al heeft afgerond;
» Sinterklaas ook altijd wat lekkers heeft voor de medewerkers;
» Wij al volop bezig zijn om het Sinterklaas feest te organiseren;
» Onze vrijwilligster Marijke af en toe op de dinsdag ons weer komt helpen;
» Wij elke ochtend verse koffie en thee klaarzetten voor de ouders. Heb je s’ochtends nog even tijd? Blijf dan
gerust nog gezellig wat drinken;
» Wij een nieuw welkomstbord in de gang hebben, hierop kan je zien wie er die dag werkt/aanwezig is;
» Wij een I-pad cadeau hebben gekregen van een vader en hierdoor nog mooiere foto’s kunnen maken;

Wist u dat…
Mees: Nu ook de dinsdag bij ons speelt. Hij is heel lief en zorgzaam voor zijn zusje Lotte! Ook vindt hij het erg
leuk om memory te spelen.

Lotte K: Heel erg trots op zichzelf is. Zij kan nu echt zeggen dat ze naar de wc moet! Wij zijn ook super trots!
Mats: De nieuwe Freek Vonk wordt. Hij kent alle diertjes en heeft heel veel speelgoeddiertjes thuis. Deze neemt
hij ook vaak mee om te laten zien.
Benjamin: Gek is op boekjes lezen. Hij kan al veel plaatjes vinden in het zoekboek. Maar het boekje over “ de
kleine muis” is zijn favoriet .
Tias: Heel graag helpt met de huishoudelijke klusjes! Wat moeten wij straks zonder jou!
Siem: Heel erg van knuffelen houdt en op schoot hele verhalen vertelt.
Aidan: Zichzelf echt al heel goed kan aankleden. Wat super knap van je!
Jaimy: De DJ van de groep is. Hij kent alle dansliedjes en dat kan hij nu ook laten zien op dinsdag!
Tony: Later waarschijnlijk treinmachinist wordt? Hij kan namelijk heel goed een treinbaan maken en dan ook

heel goed de trein besturen.
Noah: Super zorgzaam en beschermend is voor zijn zusje Amy. Het is gewoon aandoenlijk om te zien want je
mag haar natuurlijk niet plat knuffelen!
Joas: Hele haarmassages geeft aan de kinderen? De kinderen blijven er echt voor zitten op een stoel en je ziet
Joas het heel lief doen. Wie wilt er een afspraak maken?
Naud: Het liefst op de rode fietst zit maar je gaat toch echt het snelst als je met je voeten loopt i.p.v. op de
trappers.

Ole: Vindt het helemaal geweldig om samen in het zoekboek te kijken.
Liz: Onze zangeres is? Ze zingt de hele dag liedjes tijdens het spelen.
Dex: Met buiten spelen altijd op de grote fietst mee wilt rijden? Super leuk om lekker achterop te zitten.

Tosca: Onze gezellige kletskous is! Ze kletst de oren van je hoofd maar daar houden wij wel van hoor!
Liva: Een trotse grote zus is geworden? Ze heeft hier al heel veel kunnen oefenen met de baby’s. Ze kwam altijd
al regelmatig kijken en vragen stellen. Nu kan ze het in praktijk uitoefenen thuis!
Stef: De hele groep kan mee nemen in zijn rollenspel. Het is variërend van pannenkoeken
bakken tot eikeltjes in de tuin zoeken.
Kjeld: Niets liever dan buiten speelt? Als hij hoort dat we naar buiten gaan dan juicht hij direct!
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Nora: Heel lief lacht als ze iets ondeugends wilt gaan doen? Ze komt ook regelmatig kroelen van blijdschap.
Job: De beste billenschuiver van de groep is? Hij komt nu overal en vindt het natuurlijk helemaal het einde!
Zoey: Later een topsporter wordt? Ze rent het snelste van iedereen maar ssst… het mag niet binnen!
Ethan: Gek is op knutselen? Hij staat altijd als eerste bij de tafel als het knutselkleed op tafel komt.
Lotte N: Heel goed gekke gezichten kan trekken? Als je naar haar kijkt en lacht dan gaat zij er zelf ook om lachen.
Melle: Helemaal weg is van de eekhoorn die op de groep hangt? Deze moeten wij vaak heen en weer slingeren! Hij
hoopt ook buiten eens een eekhoorn te zien tijdens zijn wandeling achter de poppenwagen.
Rinze: Onze knuffelbeer van de groep is. Alle pm-ers zijn helemaal weg van hem! Zeker als hij ook nog zijn lieve
lachjes geeft.
Roos: Gek is op haar regenlaarzen? Zij trekt het liefst alle regenlaarzen even aan.
Mason: Een echte avonturier is? Als een echte Bob de Bouwer gaat hij de hele groep door.
Matteo: De stuntman van de groep is? Hij trekt zich echt overal aan op!
Jula: Graag op haar buik ligt bij de spiegels? Zij zichzelf dan in de spiegels ziet en direct begint te lachen…. Wat is je
spiegelbeeld toch leuk.
Amy: Super lief kan spelen in de wipstoel? Ze ook geen kans krijgt om te huilen want dan staat haar grote broer direct

bij haar. Zo lief van hem!
Lilly: Ons junglekleed helemaal geweldig vindt. Ze probeert nu echt de speeltjes te pakken en soms ziet ze zichzelf
ook nog eens in de spiegel.
Levi: Hij is altijd wel in voor een feestje. Hij swingt met ons mee en ondertussen kletst hij met iedereen.
Jill: Heel erg van muziek houdt? Ze swingt lekker mee tijdens onze “Blije Handjes” disco.
Naomi: al helemaal gewend is bij ons en dol is op buiten spelen. Zij wordt ook nog eens een grote zus!

Werkdagen de Blije Handjes
Vanaf november 2022
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Amber en Jeanine
Irene, Amber en Lisette
Jeanine en Maaike
Irene, Maaike en Lisette
Amber en Maaike

Joepie! Er zijn weer onwijs veel nieuwe en lieve kindjes gestart bij de Blije Handjes.
Wij verwelkomen:

Afgelopen periode hebben wij helaas afscheid moeten nemen van David. Hij is
alweer 4 jaar geworden en dus naar de Basisschool gegaan. David was de
eerste baby bij kinderdagverblijf de Blije Handjes die na een volledige periode
naar de basisschool is gegaan. Wij wensen David heel
veel plezier er succes op de basisschool!

Kerstborrel
Vrijdag 16 december 2022
Alweer drie jaar geleden was de eerste en tevens
laatste kersborrel. Dit jaar kunnen we eindelijk
weer een gezellige kerstborrel organiseren.
Onder het genot van een hapje en een drankje
sluiten we graag met u het jaar af. Voor de
kleintjes is er natuurlijk weer een heuse
kerstdisco!
Meer informatie en een officiële uitnodiging volgt!

Belangrijke datums in december
Maandag 5 december

-

Het Sinterklaasfeest *

Vrijdag 16 december

-

De Kerstborrel

19 tot 23 december

-

Kerst-Feest-Week

26 december tot 1 januari

-

Kinderdagverblijf gesloten

* Kinderdagverblijf om 13:00u gesloten

