
	  
	  
	  
	  

	  
	  

Beste ouders/verzorgers, 
 
Het is zomer! Sommige kinderen en pedagogisch medewerkers zijn al op vakantie 
geweest, anderen gaan wellicht binnenkort. De diensten van de pedagogisch 
medewerkers zien er daardoor iets anders uit, maar gelukkig worden alle diensten 
gedraaid door onze vaste pedagogisch medewerkers.   
 
Welkom 
Na Mees hebben we nu drie andere jongens op de groep die grote broer zijn 
geworden. Silas is grote broer geworden van zijn kleine zusje Liva. We hebben haar 
al een paar keer mogen bewonderen en kunnen niet wachten om haar straks op de 
groep te mogen ontvangen. 
Daan heeft een broertje gekregen. Hij heeft voor Jesse al een rompertje versierd om 
cadeau te geven en praat vaak vol trots over zijn kleine broertje. 
Timo is grote broer geworden van Joas. Sommige pedagogisch medewerkers 
hebben het geluk gehad om Joas te mogen aanschouwen. Ze waren meteen 
verliefd. 
Er zijn de afgelopen weken een hoop rondleidingen geweest en binnenkort hebben 
we de eerste wenochtenden. De volgende nieuwsbrief stellen we de nieuwe 
kinderen aan u voor. 
We sluiten graag af met het nieuws dat Sem, de zoon van Richella, binnenkort ook 
grote broer zal worden! We willen Richella hartelijk feliciteren met dit goeie nieuws! 
 
Kijkje op de groep                    
Herkent u uw kind in deze uitspraken of anekdotes? 

*Roept trots: ‘Moet je kijken. Ik heb voeten in mijn schoenen!!’ 
*’Ik hoef geen man. Ik heb een Nintendo thuis.’ 
*Pm-er: wat heeft mama in haar buik? 
Kind: ijsjes, heel veel ijsjes! 
*Pm-er: slaap je nog niet, lieverd? 
Kind: nee, maar dit is ook zo saai! 
*Kind: is Nicky al naar huis? 
Pm-er: nee, ze heeft even pauze 
Kind: want ze is wel welkom he?! 
*(met een ernstig gezicht) ‘Ik ga de auto even optanken.’  
*(Engels pratende peuter) ‘Dit is een rette (rood) auto.’ 
*’Ik heb ook een huis thuis.’ 
*Kind 1: mijn zonnebril is kwijt 
kind 2: nee hoor, die is gewoon even op vakantie 
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Inrichting 
U heeft vast gezien dat er een aantal veranderingen hebben plaatsgevonden. Zo is 
er op de buitenspeelplaats een mooi zonnedoek gekomen. Daar waren we de 
afgelopen weken, tijdens die hitte, dan ook erg dankbaar voor.  
Ook op de groep is het interieur iets veranderd. Hierdoor hebben de kinderen nog 
meer speelruimte. 
 
Nicky 
Nicky werkt nu een aantal maanden bij ons en we zijn erg blij met haar. Maar zoals 
bij ons de groep begint te groeien, groeien de groepen bij kinderdagverblijf Joy ook. 
Omdat Joy ook met vaste gezichten werkt, heeft Nicky daar meer uren aangeboden 
gekregen. Dit zorgt ervoor dat dit niet meer te combineren is met de uren die ze bij 
ons draait en dus zal Nicky ons binnenkort verlaten.  
Nicky wil u het volgende laten weten: 
 
Lieve ouders,  
 
Bedankt voor het vertrouwen. Ik heb me heel welkom gevoeld. Ik heb genoten van 
alle fijne momenten met uw kind. Misschien komen we elkaar in de toekomst nog 
eens tegen. 
 
Liefs, Nicky 
 
Denise 
Uiteraard hebben wij een vervanger voor Nicky gevonden. Denise is geen 
onbekende voor Joyce en Suzanne. Beiden hebben jaren met haar gewerkt en 
hebben haar aangedragen voor de functie. Vanaf September zal Denise haar eerste 
diensten draaien. Hieronder stelt Denise zich alvast aan u voor. 
 
Hallo allemaal,  
 
Mijn naam is Denise. Ik ben 30 jaar en woon met mijn hondje Snowy en poes Dana 
in Emmeloord. Na jarenlang in de kinderopvang te hebben gewerkt, werk ik 
momenteel in de ouderenzorg. Hoewel ik dit ook met veel zorg en plezier doe, kan ik 
niet wachten om weer met kinderen te werken. Per 3 september kom ik team OMI 
versterken en daar heb ik heel veel zin in. Tot snel! 

 
Groetjes, Denise.               
 
 
Met vriendelijke groet, 
Team OMI 


