
	  
	  

	  
	  
	  
	  

Beste ouders/verzorgers, 
 
Dit herfst is alweer vol aan de gang, dus het werd weer tijd voor een nieuwe 
nieuwsbrief. Veel leesplezier!  
 
 
Welkom 
Tijdens het vorige thema ‘baby geboren’ kwam Roelfke, de moeder van Boaz, op de 
groep om haar buik te laten zien. Nu kunnen we haar feliciteren met haar tweede 
zoon, Jurre. We hebben foto’s mogen aanschouwen en hij is nu al minstens net zo 
knap en lief als zijn grote broer. 
Wellicht heeft u het al gemerkt, maar het aantal kinderen op de groep is aanzienlijk 
verhoogd. Broer en zus Melle en Jula spelen sinds een aantal weken ook twee 
dagen per week bij ons. Melle voelt zich vanaf dag 1 zichtbaar op zijn plek en zijn 
zusje vindt alles prima, zolang wij maar voldoende met haar knuffelen. En dat doen 
we! 
 
Ook willen we Samuel welkom heten. Samuel is al bijna vier, maar komt toch nog 
een aantal dagen bij ons spelen voordat hij naar school gaat. Hij geniet van het 
contact met de andere kinderen en speelt graag in de gymzaal. 
En we hebben er ook twee lieve kleine meisjes bij. Norah en Nova zijn vrijwel 
tegelijkertijd gestart op de groep en doen het hartstikke goed. Norah kan je heel 
verliefd aankijken met haar mooie blauwe ogen en Nova gaat nu al het liefst op 
onderzoek uit. Welkom lieve meiden. 
Michandro heeft net zijn eerste dagen bij ons doorgebracht en wat deed hij het goed! 
Hij kroop rond alsof hij nooit anders gedaan heeft en ging op onderzoek uit.  
We zijn ontzettend trots dat we zoveel nieuwe kinderen mogen verwelkomen. 
Bedankt voor het vertrouwen! 
 
Open dag 
We willen alle ouders bedanken die op onze open dag zijn geweest of ons hebben 
geholpen door de poster op te hangen. Het was weer een gezellige dag waarop 
ouders, kinderen en pedagogisch medewerkers in een ontspannen sfeer samen 
spelen, kletsen en snoepen. De foto’s die we gemaakt hebben van de kinderen 
zullen jullie snel ontvangen. 
 
Thema 
We zijn gestart met het thema ‘Borre en het dagritme’. Met behulp van het 
speelpleziermethodiek starten we meerdere keren per week met een 
demonstratiespel. Dan helpen we Borre met het dagritme. Hij vergeet nog weleens 
zijn handen te wassen na zijn bezoekje aan het toilet of dat hij zijn hond Mo moet 
verzorgen. Spelenderwijs maken we onze kinderen bewust van het dagritme.  

Herfst nieuwsbrief  



Juna nam haar hamster mee naar OMI. Want ook een hamster heeft verzorging 
nodig en bovendien past een hamster precies op peuterhandjes. Wat een leuk 
initiatief van haar ouders, bedankt! 
Daarnaast ervaren we natuurlijk ook de herfst. De thematafel is al mooi versierd en 
de herfst leent zich goed voor leuke knutselactiviteiten.  
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! 
 
Kijkje op de groep                    
Herkent u uw kind in deze uitspraken of anekdotes? 

*’Wacht even, dan stroop ik even mijn armen op.’  
*Spring tevoorschijn en roept; ‘kippenboe!’ 
*Slaat snel zijn handen voor zijn ogen als hij op iets wordt aangesproken. (super 
handig als je ineens onzichtbaar wordt) 
*Kijkt naar de tekenkunsten van een pedagogisch medewerker en trekt een 
bedachtzaam gezicht ‘Zal ik het anders even voordoen?’ 
*Wil het liefst de hele dag helpen. Van afwassen tot andere kinderen helpen. Nog 
even en ze neemt onze baan over.  
*Kijkt verbaasd op en zegt: ‘Niet teloven!!!’  
*Noemt alle pedagogisch medewerkers ‘mama’. Handig, want dan reageert er altijd 
wel iemand. 
*Geeft iets aan en zegt dan: ‘Dankjewel!’ omdat hij vindt dat er wel een bedankje af 
kan voor zijn diensten.  
 
Vervroegde en/of verlengde opvang 
De openingstijd van OMI is van 08:00u tot 18:00u. Mocht u behoefte hebben aan 
vervroegde en/of verlate opvang dan is mogelijk. U kunt onze pedagogische 
medewerkers vragen naar de mogelijkheden. 
 
Huishoudelijke mededelingen 
Ieder kind heeft een eigen bakje op de groep. Daarin mogen bijvoorbeeld de luiers, 
doekjes, knuffels en sloffen bewaard worden. Het is fijn als u ’s ochtends zelf de 
tasjes leeghaalt en de spullen in het bakje stopt. De tasjes mogen aan de kapstok of 
in de kast op de gang. Daar mogen ook de schoenen neergezet worden. Het liefst 
zien we de kinderen op sloffen met antislip of anders blote voeten, zodat de kinderen 
niet uitglijden.  
 
GGD 
De GGD is recentelijk langs geweest voor een controle. Ze is bijna de hele ochtend 
gebleven, mede omdat het zo gezellig was. Ze gaf ons grote complimenten voor 
onze manier van werken. Daar zijn we erg trots op. Wanneer u nieuwsgierig bent 
naar de keuring kunt u deze inzien. U kunt hiervoor bij één van onze pedagogisch 
medewerkers terecht.  
 
Tarieven Arrangementen 2018 
Bijgevoegd aan deze nieuwsbrief zijn de tarieven en arrangementen voor het opvang 
jaar 2018. Mocht u naar aanleiding hiervan vragen en/of opmerkingen hebben, kunt 
u contact opnemen met Alberto. Hij staat u graag te woord. 
 
Met vriendelijke groet, 
Team OMI 
 


