
	  
	  

	  
	  
	  

Beste ouders/verzorgers, 
 
Dit is onze tweede nieuwsbrief, waarin we u weer mee willen nemen in 
veranderingen op de groep en leuke peuterpraatjes. Veel leesplezier!  
 
Team OMI 
 
Welkom 
Hiep, hiep hoera. Luca is grote broer geworden van een klein zusje. Nova is geboren 
op 28 April. Ze is al een keertje bij ons langs geweest en we zijn allemaal verliefd. 
Ook willen we Victry graag welkom heten op de groep. Victry is het zusje van 
Maverlous. Ze komt nu twee ochtendjes met haar grote broer mee. Leuk dat je er 
bent, Victry! 
And last but not least, verwelkomen wij Lola op de groep. Lola is nu een paar 
daagjes geweest en geniet zichtbaar. Welkom Lola! 
 
Thema 
We zijn gestart met het thema ‘baby geboren’ en dat is al goed te zien op de 
thematafel op de gang en het themabord op de groep. We hebben een nieuwe 
babypop op de groep. Hij heet Max! Max wordt goed verzorgd door onze peuters. Hij 
gaat zo’n 5 keer op een dag in bad, krijgt van ieder kind wel een flesje melk en kan 
gelukkig wel tegen een stootje. 
Roelfke, de moeder van Boaz, is zelf in verwachting en komt binnenkort met Boaz 
op visite. Dan mogen de kinderen haar buik en de echo’s bewonderen. 
Heeft u nog babyfoto’s van uw kind, dan zouden wij die graag lenen tijdens dit 
thema.  
Heeft u andere leuke tips, passend bij het thema. Of kunt u vanuit uw beroep een 
bijdrage leveren aan dit of een volgend thema, u bent van harte welkom! 
 
Speelpleziermethodiek 
In Juni hebben Evelien, Richella en Suzanne een workshop gedaan, namelijk: 
speelpleziermethodiek. De workshop sluit goed aan bij het ontwikkelingsgericht 
werken. Bij speelpleziermethodiek ligt het accent op de spelontwikkeling, 
spelstimulering en de taalontwikkeling. We proberen nu meerdere malen per week 
de dag te beginnen met een demonstratiespel. Daarmee proberen we de kinderen, 
op een speelse manier, te stimuleren hun spel te verbreden. We zien nu al dat deze 
methode het spel naar een hoger niveau tilt. De handelingen, voorgedaan bij 
babypop Max, worden nagespeeld. Nieuwsgierig naar deze methode? Leg uw 
vragen gerust bij één van de pedagogisch medewerkster neer.   

 

Nieuwsbrief Juli 



Peuterpraat                     
Herkent u uw kind in deze uitspraken? 

*’Weet je, ik lijk gewoon ook veel op Justin Timberlake!’  
*(ploft vermoeid neer op de bank) ‘Poeh zeg, ik ben echt uitgerust.’ 
*Wie noemt iedere leidster ‘Joyce’? 
*(wanneer er om hem gelachen wordt) ‘Nee pappig!’ 
*Wie staat er stiekem te dansen als er gezongen wordt? 
*(maakt een foutje en slaat zichzelf voor het hoofd) ‘Oh, ik ben een pannenbakker!’ 
 
Zomerfeest/open dag 
Rond September willen wij de zomer feestelijk met u afsluiten. De eerste 
voorbereidingen worden getroffen en het belooft nu al een gezellige ochtend te 
worden. Omdat we nog genoeg ruimte hebben om te groeien, is het tevens ook een 
open dag. We nodigen u uit om kennissen, op zoek naar kinderopvang of gewoon in 
voor een feestje, mee te nemen naar het zomerfeest. U hoort te zijner tijd meer van 
ons. 
 
Facebook 
Volgt u ons al op Facebook? Naast bitcare en het themabord, proberen we ook daar 
te laten zien welke leuke activiteiten wij aanbieden. U mag ons altijd taggen of bij 
ons ‘inchecken’.  
 
Ouderbetrokkenheid  
 
Samen is voor mij persoonlijk een prachtig woord. Omdat ik vind dat elk individu 
samen sterker staat. Om in OMI termen te blijven: Ontwikkelen doe je het beste 
samen. Motivatie en Inspiratie haal je uit elkaar. Samen verbindt! 
Samen met u en de pedagogisch medewerksters zorgen wij voor uw kind(eren) en 
proberen wij u zoveel mogelijk te ondersteunen bij de opvoeding.  
  
Om de ondersteuning naar een hoger plan te tillen is ouderparticipatie en 
ouderbetrokkenheid ontzettend belangrijk.  Daarom willen wij graag van u weten op 
welke gebieden OMI u kan ondersteunen en/of er zaken zijn die u mist binnen ons 
kindercentrum. Op basis hiervan kunnen we kijken op welke manier er invulling aan 
gegeven kan worden. Wij vernemen ook graag op welke manier u betrokken wilt zijn 
bij OMI.  
  
Ik hoop dat wij samen aan een mooier kwalitatievere kindercentrum kunnen werken.  
  
Via deze weg wens ik u een hele fijne zomer toe.  
  
Namens Team OMI en de Beertjes 
 
Alberto       


