Beste ouders/verzorgers,
Aankomende week starten we met het nieuwe thema “hoera het is feest”.
We hebben een aantal hele leuke activiteiten op het programma staan, zoals de juffenweek en natuurlijk de kermis! 😊
Alle activiteiten proberen wij weer aan te sluiten op de belevingswereld van de kinderen zodat we ze zo goed mogelijk kunnen stimuleren om verder te ontwikkelen.
Boeken die we gaan gebruiken zijn:
Anna en haar lieve familie, Billy viert feest, Bobbi is jarig, Berre is bijna jarig en Anna is jarig
Hierbij geven we ook alvast de woorden en begrippenlijst die we zullen gebruiken tijdens dit thema.
Woordenlijst:
Werkwoorden:
Zingen
Dansen
Muziek maken
Ophangen
Uitnodigen
Feliciteren
Versieren
Feesten
Roeren
Blazen
Eten
Uitpakken
Rondbrengen
Verrassen
Bestellen
Bakken

Zelfstandig naamwoorden:
De ballonnen
De slingers
De muziekinstrumenten
De muziek
Het feest
De uitnodigingen
De traktatie
De taart
Het spel
Het cadeau
De verrassing
De verjaardag cake
De suiker
De boter
De eieren
De bloem

Bijvoeglijk naamwoorden:
De kom
De lepel
De mixer
De cakevorm
De verjaardag kroon
De feesthoed
De kaarsjes
De slagroom
Het fruit
De koekjes
De brievenbus

Gezellig
Mooi
Hard
Zacht
Leuk
Groot
Klein

Uitdrukkingen:
Gefeliciteerd
Dankjewel
Alsjeblieft

Functie woorden:
De
Het
Een

Het zou leuk zijn als u thuis ook met de kinderen oefent met verjaardagliedjes.
Wij gaan er weer een leuke tijd van maken samen met de kinderen! 😊
Groetjes namens team Sparretje, Ymke van den Berg
•

De juffenweek is vorig jaar voor het eerst gedaan en dat is goed bevallen. In deze week worden alle verjaardagen van alle juffen tegelijk gevierd.

OPROEP OUDERCOMMISSIE (OC):
Bij de algemene ouder avond hebben wij een oproep gedaan aan ouders wie zich geroepen voelt om deel te nemen aan de OC.
Er waren ouders geïnteresseerd maar we hebben verder geen reacties meer gekregen van daadwerkelijke potentiele gegadigde.
Via de link http://www.kinderdagverblijfbrabant.nl/upl/website/informatie/Derolvandeoudercommissie3.pdf kunt u lezen wat de OC precies inhoudt.
Ellen is al weg, Karen ondersteund ons nog wel tot er nieuwe OC leden zich aanmelden en Tommy heeft ons jaren ondersteund maar heeft te kennen gegeven hier per 1
januari me te stoppen.
Wij zijn dus op zoek naar gemotiveerde ouders die het leuk vinden om mee te denken met Sparretje.
Voor meer uitleg over het wel en wee van de OC kunt u terecht bij Tommy (nu nog voorzitter OC), Ymke of Corrie (administratie)
Heeft u meteen al interesse, graag reacties/aanmeldingen sturen naar info@kinderdagverblijfbrabant.nl

Gemeente uitbreiding:
We zijn in gesprek geweest met de Gemeente Best over een eventuele uitbreiding bij Sparretje.
De vraag van ons was of hun bereid waren om de uitbreiding te realiseren, helaas.
De Gemeente ziet Sparretje als een commercieel pand en daar willen ze vanaf.
We hebben aangegeven dat we een Stichting zijn en geen winst oogmerk hebben maar helaas.
We zouden het kunnen kopen en dan zelf de aanbouw gaan realiseren wat behoorlijk veel tijd en geld kost om dit rond te krijgen zoals:
• Taxatie laten uitvoeren
• Bouwtekening door architect
• Aanvraag hypotheek
• Aanvraag bouwvergunningen Gemeente
Deze kosten zijn we dan zo wie zo kwijt.
Als de buurt de uitbreiding niet accepteert waardoor de verbouwing niet door kan gaan zijn we een hoop geld kwijt.
Onze financieel adviseur heeft al te kennen gegeven dat de banken niet zitten te wachten om hypotheek te verstrekken aan een bedrijfspand waar een bestemmingsplan op zit
(zorg en welzijn)
Wij gaan uiterlijk half juni de knopen doorhakken waar we voor gaan, we houden u op de hoogte.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Vorige week heeft u een mail van ons ontvangen betreffende de nieuwe wet AVG.
Van verschillende ouders hebben wij de formulieren al ingevuld mogen ontvangen.
Wij verzoeken alle ouders vriendelijk ( doch dringend) om als nog het vragen formulier in te vullen en terug te mailen naar info@kinderdagverblijfbrabant.nl of afgeven aan
een van onze medewerkers.

Voor een ieder nog een prettig weekend en tot de volgende keer!
Groetjes Corrie

Met vriendelijke groet
C.M.Meijer
Directie/administratie
Telefonisch te bereiken:
op maan-,dins-, donder- en vrijdag
van 9:00 tot 12:00 en van 13:00 tot 16:00
tel: 040-2488796

