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Weeknieuws

Weeknieuws 17
In dit nummer:
- Fijne feestdagen!

Week: 50
Komende maand:
10 januari

: We beginnen weer

Hele fijne feestdagen:
Wat een rare week was het. Hebben we toch de deuren moeten sluiten! Gelukkig
hebben we donderdag op een hele mooie manier kerst kunnen vieren; het was een
goede en gezellige dag. Sommige kinderen zien we volgende week nog in de opvang,
de meeste kinderen hebben na vandaag vakantie.
We wensen u allen hele fijne kerstdagen en een goed en gezond nieuwjaar. Hopelijk
tot maandag 10 januari!
Corona perikelen:
De zelftesten zijn deze week geleverd. De kinderen
uit de groepen 6, 7 en 8 hebben deze week al twee
zelftesten mee kunnen nemen naar huis.
Voedselbank:
Wij willen alle kinderen en ouder(s)/verzorger(s) die
meegeholpen hebben met het sparen voor de inzamelingsactie
van de voedselbank enorm bedanken. We hebben een mooie
opbrengst gekregen waar we veel gezinnen in deze tijd
rondom Kerst heel blij mee kunnen maken. Namens de
voedselbank: heel erg bedankt!

Kindpunt TV kerstshow:
Hele leuke tip voor woensdag aanstaande. Door de code te scannen bent u woensdag
direct bij de uitzending.

Even voorstellen:
Hallo allemaal,
Mijn naam is Cynthia van den Helm, ik ben 18 jaar. Ik loop hier
sinds kort stage. Ik ben er op de maandag en dinsdag. Ik doe de
opleiding helpende zorg en welzijn 2de leerjaar. Ik woon in
Hoogeveen samen mijn ouders en broertje. Mijn hobby’s: ik
voetbal bij vv Hoogeveen dames 1, verder leer ik ook heel erg
graag en ben ik ook vaak met mijn vrienden gezellige dingen
doen. Ik vind het heel leuk dat ik stage mag lopen op een
kinderdagopvang!
Groetjes Cynthia

Mijn naam is Raisia Kleinsmit en ik ben 17 jaar
oud. Ik kom uit Steenwijkerwold. Ik doe de
opleiding helpende Zorg en Welzijn op het Drenthe
college in Meppel. Ik ben een spontane meid met
droge humor, ik mag graag andere mensen helpen
van jong tot oud. In mijn vrije tijd mag ik graag
dingen ondernemen met mijn jongere zusje of mijn potloden en verf erbij pakken. Ik
ben net begonnen met mijn stage en vind het heel leuk om met kinderen te werken. Ik
loop stage op donderdag en vrijdag.

Algemeen:
Maakt u gebruik van ons peuterarrangement? Dan willen wij u erop attenderen dat
naast het eten en drinken straks ook luiers zijn inbegrepen.
U hoeft vanaf 1 januari ‘22 geen luiers meer mee te geven aan uw kind.
Een aantal kinderen Bso en KDV nemen opvang af vanaf 7.00 uur, deze kinderen
mogen binnenkomen via de ingang van Pluskinderopvang, bij het kleine plein. Zo is
het voor de pm-er op deze donkere dagen beter in de gaten te houden, wanneer er een
ouder voor de deur staat. Alvast bedankt voor uw medewerking.
Baby/dreumesgroep:
Over twee weken is het alweer kerstvakantie. We zijn met de kinderen bezig om een
leuke kerstgroet te maken. Die vindt u komende of volgende week in de tas van uw
zoon of dochter. We maken het elke dag erg gezellig op de groep met lampjes en leuke
kerstliedjes.
Op de groep hebben we een mooie kerstboom die aan de muur hangt, deze kunnen de
kinderen zelf versieren! Zo kunnen ze verschillende voorwerpen en materialen voelen,
bekijken en ontdekken. Door middel van klittenband blijven de materialen plakken.

Wist je dat..
.. we naamkaartjes hebben gemaakt en aan de tassen vastmaken? Zo voorkomen we
dat er verkeerde spullen in verkeerde tassen komen.
.. af en toe een eitje bij de lunch eten? Dit is gezond en volgens ons weekmenu. Veel
kinderen vinden het heerlijk!

Peutergroep:
Afgelopen week zijn wij druk bezig geweest met thema kerst. Ons lokaal is mooi
versierd met lampjes, knutsels en een mooie kerstboom. De kinderen hebben ons super
goed geholpen. Ook zijn de kinderen druk bezig geweest met het maken van een
kerstgroet. Deze kunnen ze thuis leuk in de kerstboom hangen. Verder lezen wij het
verhaal over de geboorte van Jezus. Wisten jullie dat je dit verhaal ook op YouTube
kunt kijken? Je kan het vinden onder: kerstverhaal Dick Bruna. Erg leuk om samen te
kijken!

BSO:
Deze week zijn we op de bso bezig met het afscheid van meester Joshua. De kinderen
en wij vinden het echt niet leuk dat meester Joshua weggaat. We zijn al druk bezig om
allerlei leuke dingen te bedenken om er een leuk afscheidsfeestje van te maken
donderdag 23 december. Daarnaast worden er hele mooie knutsels gemaakt,
kerstkaarten, knipsels en tekeningen over de kerst. Het is erg gezellig aan tafel met
alle verhalen over de kerstboom optuigen, een echte of een nepperd, wel of niet een
piek in de boom, wel of geen cadeautjes onder de boom en lekker eten met familie.
Wij hopen dat iedereen in deze rare tijd toch kan genieten van de kerstdagen.

