Herfst nieuwsbrief ‘18
Beste ouders/verzorgers,
De zomer is officieel voorbij en heeft plaatsgemaakt voor de herfst. Met het nieuwe
seizoen is het ook weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief.
Onze thematafel in de gang verandert de aankomende weken in een herfsttafel. Dit
doen we samen met de kinderen. Als u leuke vondsten of materialen heeft voor op
de herfsttafel vinden we het hartstikke leuk wanneer u dit meeneemt.
Welkom
We zijn blij en trots dat we ook deze nieuwsbrief weer nieuwe kinderen aan u voor
mogen stellen. Juul, het zusje van Mees, komt nu een aantal weken met haar grote
broer mee naar OMI. Ze heeft een prachtige lach, maar lacht voor niemand zo
breeduit als voor haar grote broer.
Ook Lilly komt nu al een aantal weken bij ons. Dit tevreden meisje heeft aan
aandacht geen gebrek. De peutermoeders komen met regelmaat speelgoed en
kusjes brengen.
Zusjes Luna en Elaine genieten ook zichtbaar van de dagen bij OMI. Luna begint al
echt te spelen met de andere peuters, terwijl Elaine tevreden en kwebbelend door de
groep kruipt.
Liva mag ook eindelijk met haar grote broer Silas mee. Silas neemt zijn rol als grote
broer heel serieus en houdt goed in de gaten waar Liva is en wat ze nodig heeft.
En tot slot willen we u voorstellen aan Senn. Senn is net bij ons begonnen en pakt
de pedagogisch medewerkers nu al in met zijn lieve koppie, kleine charmeur.
Begin- en haaltijden
Kinderdagverblijf OMI is open vanaf 08:00uur tot 18:00 uur, met de mogelijkheid om
vervroegde- of verlengde opvang af te nemen. De pedagogisch medewerkers zijn
vaak eerder aanwezig om de groep gezellig te maken voor de aankomende dag. We
merken dat ouders daardoor ook steeds iets eerder binnenkomen, maar vragen u
toch om op te tijd te letten. Houd hierbij rekening met de overdracht en het in- en
uitpakken van de tas. Naast onze bitcare-app vinden wij de mondelinge overdracht
belangrijk en om hier de tijd voor te kunnen nemen, vragen we u om ten minste 10
minuten voor sluitingstijd uw kind te halen.
Kayleigh
Op de maandag en dinsdag hebben wij dit schooljaar een nieuwe stagiaire. Kayleigh
zit in haar laatste jaar van de opleiding pedagogisch medewerker aan de Deltion.
Naast de deur hangt een a-4tje waarop zij zichzelf voorstelt.

Kijkje op de groep
Herkent u uw kind in deze uitspraken of anekdotes?
*Pm-er: ’Wat heb je op je hoofd?’
Kind: ‘Een papasjon!’
*Pm-er: ‘Ga je gezellig mee naar de gymzaal?’
Kind: ‘Ehhh….NEE!....sorry.’
*’Ik ben een superman! Maar dan een meisje.’
*Kind 1: Mag ik toettoet?’ (toettoet is haar knuffel)
Kind 2: ‘NEE! Mijn auto!!’
*Kind komt met een pannetje zand naar één van de pm-ers lopen.
Pm-er: ‘Wat heb je voor lekkers gemaakt?’
Kind: ‘Gewoon zand!’
Huishoudelijke mededelingen
De herfst is prachtig, maar soms ook erg nat en modderig. 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. Voor uw kind zijn binnenschoentjes met antislip
wenselijk nu het kouder wordt.
Ruildagen
Brengt u uw kind liever een andere dag, dan kijken we graag met u mee. U kunt,
afhankelijk van uw opvangpakket, 3 tot 5 dagen in het jaar schuiven. Ziektedagen
kunnen niet geruild worden, omdat dan vaak op de dag zelf afgebeld wordt.
Een extra dag aanvragen behoort wel tot de opties. Het nieuwe rooster wordt na
iedere 21ste van de maand gemaakt, dus we raden u aan om uw wensen voor die tijd
door te geven.
Administratieve mededeling
Medio november worden de nieuwe arrangementen en daaraan verbonden tarieven
bekend gemaakt. Zoals u van ons gewend bent proberen wij de tarieven zo gunstig
mogelijk voor u te houden. Wel dient er rekening gehouden te worden met de
nieuwe wettelijke regels en kaders (Wet IKK) die in 2019 van kracht worden. Een
voorbeeld hiervan is dat de kind-leidster ratio aangescherpt wordt. Er zullen dus
sneller meer pedagogisch medewerkers ingezet worden. Dit zal eraan bijdragen dat
de de nieuwe tarieven hoger zullen uitvallen.
Onze pedagogisch medewerkers zijn op de hoogte van de wetsverandering en
kunnen u bij vragen te woord staan.

Met vriendelijke groet
Team OMI

