NIEUWSBRIEF
De Kinderen van September

November. De bomen
worden weer aardig kaal
en de bladeren op het
plein leveren vertier,
klusjes en soms overlast
op. De bezem en
bladblazer doen dan hun
bijdrage. De kinderen
worden weer in het
donker gebracht en
gehaald. De spannende
tijd voor de kinderen komt

er weer aan. Al zal het wel
anders zijn dan andere
jaren. Ook bij ons zal de
Sinterklaas en Kerst minder
uitbundig worden gevierd.

de aanschaf van een 2tal speel/leer attributen.

Wij hebben er mede
daardoor voor gekozen om
een deel van dit budget nu
alvast uit te pakken met een
cadeau voor de jongste
kinderen van 0-2 jaar door

Heb je onze vernieuwde website al bekeken?
www.kinderenvanseptember.nl

Nieuwe locatie
Met trots kunnen wij vertellen dat
we zijn benaderd om het
kinderdagverblijf Ratjetoe bij Lotte
te Wolsum over te gaan nemen. Dit
is een kleinschalige kinderopvang
wat nu 3 dagen per week open is
en zo’n 10 kindplaatsen heeft.
Doordat onze visie en werkwijze
aansluit bij Lotte haar visie was dit
snel beklonken en huren we per 1
januari a.s. de ruimte (losstaand
deel van een verbouwde
boerderij) gelegen aan de A7 (bij
afslag Nijland).

Personeel
Door o.a. de enorme groei de afgelopen
periode, zwangerschap personeel en het
uitbreiden op andere locatie wordt ons team
uitgebreid met een 3-tal nieuwe
pedagogisch medewerksters, te weten: Ellen,
Nynke, en Emily.
Ze zullen de komende periode worden
ingewerkt en zullen zich in de volgende
nieuwsbrief aan u voorstellen.

Zwangerschapsverlof
Melissa is inmiddels weer begonnen en heeft haar
draai weer gevonden.
Yvonne gaat per 16 november met verlof. We
wensen haar een fijn verlof.
Sjanouk komt vanaf 4 januari terug van haar
verlof.

Tarieven
We hebben de tarieven welke door de
Tweede
Kamer en Raad van State zijn voorgesteld voor 2021
voorgelegd aan de oudercommissie en gaan deze
hanteren. Onderstaand ziet u de tabel.

2020

2021

KDV €8,17

KDV €8,46

BSO €7,02

BSO €7,27

Groepsgrootte
Op dit moment nemen wij geen nieuwe kinderen meer
aan. We willen de groepen niet groter maken. We
willen de kinderen genoeg aandacht kunnen geven.
Er is op dit moment een wachtlijst.

Sinterklaas
In verband met de corona komt Sinterklaas dit
jaar niet persoonlijk langs. Wij vieren het wel met
de kinderen van het KDV op de groep.

Oudjaarsdag
Oudjaarsdag sluiten wij om 15:00 uur, zou u hier
rekening mee willen houden.

Prietpraat
Vrijdag 2 oktober
Juf Marousha vraagt aan Arjen Koopmans; “Wie
gilt hier zo?” waarop Arjen zegt en wijst naar zijn
broertje Hidde “een monster”

Vrijdag 9 oktober
Daan vraagt aan Lois vindt je het leuk op de BSO?
Lois antwoord ja.
Ja er is leuk speelgoed zegt Daan, lego en kleren
barbies.
Hij bedoelde kleren en barbies.

Donderdag 22 oktober
Ariane maakt Foss wakker om 15:00 uur, Foss zegt
tegen “juf Jaane”, het is nog een beetje vroeg.
Thijs zegt tegen juf; ik heb een worm in mn jaszak.
Hij haalt hem eruit, een hele dikke regenworm, die
zit al uren in zijn jaszak.

Maandag 9 november
Ariane zit met de kinderen van Pingjum in de auto
en ze hebben het over hoe oud je bent, Ariane
zegt op een gegeven moment 53. Dan zegt
Felicia; dat kan helemaal niet want dan ga je
bijna dood.

