
	  
	  
	  
	  

	  
	  

Beste ouders/verzorgers, 
 
Het zonnetje schijnt volop. We spelen dan ook graag buiten. Uiteraard smeren we 
uw kind goed in! Toch vragen we u om uw kind thuis ook alvast in te smeren. Zo kan 
de zonnebrandcrème goed intrekken en is uw kind optimaal beschermd tegen de 
felle zon.  
 
Welkom 
Het blijft interessant om te zien hoe de groepsdynamiek verandert wanneer de 
oudere peuters naar school gaan en we nieuwe kinderen op de groep mogen 
verwelkomen. De sociaal-emotionele ontwikkeling wordt flink ontwikkelt en daar 
genieten we volop van. 
 
We zijn heel trots dat we in deze nieuwsbrief 4 nieuwe kinderen aan u voor mogen 
stellen. 
Yvi speelt nu al een tijdje bij ons op de groep. Ze houdt van kletsen en helpt ons 
graag. Ze is zoals ze zelf zegt ‘een echte grote meid’.  
Ook Kinsi is vanaf dag 1 al helemaal op haar plek bij ons op de groep. Het liefst 
speelt ze in de gymzaal, maar eigenlijk vermaakt Kinsi zich altijd goed. 
Namens Mees mogen we ook heugelijk nieuws delen. Hij is namelijk grote broer 
geworden van een mooi, lief zusje. Ze heet Juul. Volgens papa en mama is Mees de 
liefste grote broer die er is. We kunnen niet wachten om je te ontmoeten Juul. 
En last but not least verwelkomen wij Zoey op de groep. Zoey is nog geen 3 
maanden oud en heeft net haar eerste dagen bij ons op de groep doorgebracht. We 
hebben heerlijk met haar geknuffeld en ook de andere kinderen gaven haar volop 
aandacht.  
 
EHBO 
Afgelopen maand hebben alle pedagogisch medewerkers (opnieuw) een EHBO-
cursus gevolgd. Het geheugen is weer opgefrist en de meest voorkomende 
ongelukken, groot of klein, zijn besproken. Iedereen heeft het certificaat binnen. 
 
Kijkje op de groep                    
Herkent u uw kind in deze uitspraken of anekdotes? 

*(Na het eten) ‘Ik moet nog even mijn handen naar beneden doen.’ 
*Pm-er: Ik vind jou om op te eten. 
 Kind: Nee, ik ben om te knuffelen en kusjes te geven. Niet om op te eten! 
*’Wij wonen in ladyland.’ (Nederland) 
*Pm-er: Pas op he jongen? 
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Kind: Jij ook goed pasoppen! 
*Op de groep horen we van twee nieuwsgierige peuters met regelmaat de vraag: 
‘Walom’ of ‘Wahom’?  
*1 van onze peuter lijkt de serie De Luizenmoeder te kijken. En begint vaak vrolijk te 
zingen: ‘hallo, allemaal, van fijn dat je er bent….’  
*(Wanneer de pm-er niest) ‘Ototteit!’ 
*Ondertussen moeten wij heel wat meer namen kennen dan alleen de namen van de 
kinderen en ouders. Ook sommige knuffels kennen wij bij naam. Zo hebben we een 
*Broccoli 
*toetoet 
*sjasjoe 
*paapie 
*kek kek 
*eeeentjuh 
  
Huishoudelijke mededelingen 
Wij vinden de overdracht met ouders belangrijk. Om deze reden willen we u vragen 
de tas van uw kind zelf in en uit te pakken aan het begin en einde van de dag. Zo 
kunnen we de tijd nemen voor alle kinderen en ouders, zonder te veel tijd kwijt te zijn 
door het opbergen van de spullen. De maxicosi mag aan de kapstok, het avondeten 
in de koelkast en de andere spulletjes kunnen in het bakje van uw kind.   
Alvast bedankt. 
 
Evelien 
Onze pedagogisch medewerker Evelien heeft geprobeerd om iedereen persoonlijk te 
vertellen dat ze binnenkort ons kinderdagverblijf gaat verlaten om elders een nieuwe 
uitdaging aan te gaan. Gelukkig kunnen we nog even van haar malle grapjes 
genieten. De hele maand mei kunnen de kinderen nog met haar spelen en knuffelen.  
Donderdag 30 mei is haar laatste dag. 
 
Nicky 
Ondertussen hebben wij natuurlijk al een enthousiaste pedagogisch medewerker 
gekozen, die staat de popelen om te beginnen op de groep. Wellicht kent u haar 
nog. Nicky heeft een aantal maanden geleden ingevallen in verband met ziekte. In 
die weken hebben we gemerkt dat Nicky goed zou passen binnen ons team en met 
het nieuws van Evelien is zij meteen benaderd. Uiteraard stelt Nicky zich te zijner tijd 
(opnieuw) aan u voor.  
 
Met vriendelijke groet 
Team OMI 
 


