
 
 
 
 

 
 

Beste ouders/verzorgers, 
 
Het nieuwe jaar is begonnen. We hopen van 2018 ook weer een gezellig, leerzaam 
en warm jaar te maken. Dit jaar gaan er ook weer jonge kleuters naar school. Dit is 
een natuurlijk verloop en de kinderen zijn klaar voor hun volgende stap. We zullen 
deze maanden extra van hen genieten.  
 
Welkom 
Naast het uitzwaaien van onze kleuters, mogen wij ook nieuwe kinderen 
verwelkomen op de groep. Vorig jaar heeft Daan al even met zijn moeder bij ons 
gekeken en gespeeld, maar dit jaar zal hij echt 1 van de beertjes worden. Op de 
wendag wilde hij al bijna niet naar huis, dus dat is een goed teken.  
Yvi heeft net haar eerste dag bij ons gehad. Ze voelt zich helemaal thuis en mama 
moest erg haar best doen oom haar mee te krijgen aan het eind van de dag. Ze vindt 
de gymzaal geweldig. 
Ook zal Coen binnenkort bij ons komen spelen. We kijken er erg naar uit en hopen 
dat ook hij zich net zo op zijn gemak voelt bij ons. 
 
Talentendag 
Maandag 22 Januari is er een talentendag. De talentendag is een culturele dag 
georganiseerd door Suzanne. Het is een opdracht vanuit haar opleiding 
Pedagogisch Professional, Kind en Educatie. De talentendag is erop gericht om de 
kinderen een optimale leeromgeving aan te bieden, waarin zij op verschillende 
manieren en door verschillende professionals worden geprikkeld hun talenten te 
ontdekken en benutten. De wijk wordt ook betrokken bij de talentendag. Zo worden 
er naast professionals ook ouders ingezet en zullen de kinderen hun dag delen met 
de bewoners van zorginstelling Driezorg. Op het themabord zullen we voldoende 
foto’s hangen, zodat iedereen kan meegenieten van deze waardevolle dag.  
 
Wet IKK 
De wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang is per 1 januari 2018 ingetreden. Wat 
merkt u of uw kind hiervan? Een belangrijke pijler van de wet IKK is dat de 
ontwikkeling van het kind centraal staat. Er worden bijvoorbeeld pedagogische 
doelen gesteld, ieder kind krijgt een mentor en er is altijd een pedagogisch 
medewerker aan het werk met een kinder-EHBO diploma. Omdat wij 
ontwikkelingsgericht werken en gebruik maken van 2 verschillende kind 
volgsystemen zijn er geen grote veranderingen. Wel zullen de pedagogisch 
medewerkers een aantal cursussen doen om aan alle punten van de nieuwe wet te 
kunnen voldoen.   
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Kijkje op de groep                    
Herkent u uw kind in deze uitspraken of anekdotes? 

*Bij de vraag: Wat eten visjes? Roept zij: ‘Mc Donalds!!”  
*’Mijn zusje is allang uitgeboren.’ 
*Wie probeerde met oud&nieuw al het vuurwerk uit te stampen? 
*’Nee, Sinterklaas komt naar Nederland en de kerstman naar Afrerica.’  
*’Hoeveel meter heeft Bente gedronken?’ 
*’Jingle poep, jingle poep, jingle poep poep poep!’  
*Wie noemt iedere leidster Joyce, maar kent wel alle namen van de Paw Patrol 
puppies? 
  
Vernieuwde site 
Afgelopen januari is de nieuwe site van ons kinderdagverblijf online gegaan. De site 
is nog gestroomlijnder en makkelijker in gebruik. Hebben we u nieuwsgierig 
gemaakt? Neem een kijkje op www.kdvomi.nl 
 
Huishoudelijke mededelingen 
Bij de voordeur staat een bak met blauwe schoenhoesjes. Bij vies weer kunt u de 
hoesjes over uw schoenen dragen wanneer u de groep op komt. Zo houden we de 
vloer schoner voor de kleine kinderen die over de vloer kruipen. 
 
Met vriendelijke groet 
Team OMI 
 


