Beste ouders/verzorgers,
De vakanties zijn voorbij, wij hopen dat u alle een fijne vakantie hebt gehad.
Wij vinden het fijn dat alle kinderen weer aanwezig zijn want we missen ze wel als ze een paar weken weg
zijn.
Het is zo leuk om hun verhalen te horen wat ze gedaan hebben in de vakantie.
Nu is het weer tijd voor een nieuwsbrief om u up to date te houden van Sparretje.
1) Schoenen: Regelmatig komen de kinderen met schoenen aan binnen. Ons beleid is dat kinderen sloffen aantrekken voordat ze binnen komen. Vooral nu het weer natter gaat worden en voor de hygiëne
stellen wij het zeer op prijs dat u de kinderen in de gang de sloffen aan (laat) trekt voordat ze binnen
komen. Zo houden wij de vloer schoner en hygiënischer voor de baby’s die rondkruipen maar ook
voor uw eigen kind als die op de grond speelt.
2) Werknemers: We hebben afscheid genomen van Esther en Annemiek. Daarvoor hebben we twee
nieuwe medewerkers aangenomen. Dat is Jaimey (heeft bij ons al stage gelopen en vakantie werk
gedaan) en Wendy. Daarnaast is er een nieuwe stagiaire Eva, zij loopt stage op woensdag en donderdag.
3) Marian: We feliciteren Marian met de geboorte van hun zoon Sven.
4) Verjaardagen: Als de kinderen hun verjaardag willen vieren verzoeken wij u om dit door te geven/overleggen met de leidsters op de groep. Zij willen voor de jarige een gezellige dag van maken
en daar zijn voorbereidingen voor nodig.
5) Mentorschap: Door de wisselingen i.v.m. groei kind aantallen en wisselingen in medewerkers hebben we het mentorschap opnieuw verdeelt. De lijst mentorschap komt op de deur te hangen, hier kunt
u zien welke mentor uw kind heeft. Ymke zal, waar nodig, gaan ondersteunen in het mentorschap.
6) Kinderwagen: We hebben een nieuwe kinderwagen waar we 6 kinderen in kunnen meenemen. Op
deze manier kunnen er meer kinderen mee tijdens een wandeling of uitstapje. De medewerkers zijn
er heel blij mee. Deze kinderwagen staat in het halletje waardoor de er een beperkte ruimte is voor
anderen kinderwagens. Voor de andere kinderwagens hebben wij plaats gemaakt in onze berging, ze
kunnen daar overdag gestald worden, ze staan daar droog en achter slot en grendel.
7) Thema: over een aantal weken start het thema “ Het Bos ” . Vooraf zullen we weer een woordenlijst
en informatie delen met u zodat u op de hoogte bent waar we met de kinderen aan werken.
8) Hand, mond en voet ziekte: Bij een kind is door de arts deze zeikte geconstateerd. Hierdoor hebben
wij het thema “ De Tandarts” moeten aanpassen zodat we de besmetting zoveel mogelijk beperken.
Voor infectieziekte kunt u een app downloaden deze heet KIDDI en is van het RIVM. In de app staat
duidelijk omschreven hoe en wat bij elke infectie ziekte.
9) Vakantie: De volgende medewerkers zijn niet aanwezig op: Ymke 16 en 17 september: Colette 14
oktober en 5 december: Sandra 13 september, 23 tm 8 oktober: Michelle 23 tm 30 oktober en 23 tm
27 december: Manon 14 tm 21 oktober: Jaimey 9 tm 18 oktober:
10) Dagverblijfprogramma: We gaan vanaf januari 2020 starten met het nieuwe kinderdagverblijf programma. U krijgt hiervoor nog inlog codes. Volgens de “ test” ouders is het nieuwe programma
vriendelijker en makkelijker in gebruik. Eind november, begin december krijgt u hierover meer te
horen.
Zo dat was het weer,
Namens het hele team wensen wij jullie een prettig weekend en tot de volgende keer,
Groetjes Corrie

