
	  
	  

	  
	  
	  

	  
Beste ouders/verzorgers, 
 
Allereerst alsnog de aller beste wensen. We hopen er ook dit jaar weer samen met jullie een 
warm en liefdevol jaar van te maken.  
 
Welkom 
In deze nieuwsbrief willen we weer een aantal kinderen aan u voorstellen. Sommige van hen 
zijn al een aantal weken bij ons, anderen hebben net hun eerste wenochtend achter de rug. 
Jesse kwam eerst met zijn grote broer mee en nu komt hij helemaal alleen. Gelukkig geniet 
Jesse nog steeds zichtbaar van alle aandacht en gezelligheid. 
Joas is het jongere broertje van Timo en dat is duidelijk te zien. Ze hebben dezelfde lieve 
kuiltjes in hun wangen en dezelfde mooie lach. 
 
Leyvi is ook momenteel de jongste op de groep en hij doet het heel goed. Hij slaapt nog 
veel, maar de momenten dat hij wakker is ligt hij alleen maar te lachen. 
Siloe is al iets ouder en is net begonnen. Voorzichtig zoekt ze steeds meer contact met de 
andere kinderen. Heel leuk om te zien. 
 
Boaz heeft zijn eerste echte dag gehad en heeft daar zichtbaar van genoten. Hij begint 
lekker te kletsen en gaat zelfs al op onderzoek uit. 
Emma is de dochter van onze nieuwe collega Mariska. Zij komt twee dagen met haar 
moeder mee. Ze is vanaf het eerste moment lekker gaan spelen en vermaakt zich prima. 
 
Ook Lena heeft haar eerste wenochtend gehad. Binnenkort begint ze echt. Tot snel kleine 
meid. 
 
Kijkje op de groep    

1. Kind: kun je de letter R? 
Pm-er: rrrrrrrrr. Zo? 
Kind: ja, goed zo. Dat is het geluid wat een stekelsaurus maakt. 
2. Kind: Mijn thee is heet-achtig. 
3. Kind: hahahaha…grappig! (tegen de andere kinderen) kom op…dan  moeten jullie ook 
lachen!  
4. Kind: Suzanne je lijkt Sinterklaas wel. Je hebt ook een rode jurk aan! (pakt dan een rode 
emmer en zet het over het hoofd van Suzanne heen) Zo…nu ben je het echt! 
5. Kind: van appel kun je sap maken…..Sapappel! 
6. Kind krijgt een boterham van Suzanne. Hilde vraagt: Wat zeg je dan? 
Kind: Sanne is gek! 
Hilde: ehhh misschien een beetje, maar wat zeg je dan voor de boterham? 
Kind: Sanne is echt gek! 
7. Kind: toen ik klein was had ik een hello kitty aansteker. 
8. Een kind vertelt dat hij Borman heet. Een ander kind kijkt hem verbaasd aan en zegt: Je 
bent helemaal niet mijn buurman! 
 
Op de vraag wat de kinderen in hun schoen hebben gekregen van Sinterklaas kregen wij 
hele verschillende antwoorden: 
*broodje pindakaas 
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*koekje van mama 
*wortel 
*lekkers, mama gedaan 
*voeten 
 
Vertrek Richella 
We hebben vorige week, mede dankzij jullie creativiteit en lieve cadeautjes, heel feestelijk 
afscheid genomen van Richella. Ze was erg verrast door de hoeveelheid tekeningen en de 
feestelijke uitzwaai. Ze heeft nu eerst een paar weken vakantie voordat haar verlof officieel 
begint. Haar zoon Sem komt wel nog af en toe spelen, waardoor we haar zo nu en dan toch 
nog even zien. Namens Richella: bedankt voor alle lieve kaartjes, tekeningen en cadeautjes 
en tot snel! 
 
Mariska 
Mariska komt de uren van Richella overnemen. Ze draait deze week haar eerste diensten en 
neemt haar dochter Emma mee. Emma wilde na de eerste wenochtend al niet meer naar 
huis, dus dat voorspelt een hele gezellige tijd met beide dames. Mariska heeft hiervoor als 
invalkracht op verschillende kinderdagverblijven gewerkt, dus vindt het nu fijn om een 
langere tijd van onze kinderen te mogen genieten. Welkom Mariska, fijn dat je ons team 
komt versterken. 
 
Huishoudelijke mededelingen  
Luiers - Nu we steeds meer kinderen krijgen merken we dat we de voorraad luiers niet meer 
kunnen opbergen. We willen jullie vragen om uw kind een tasje mee te geven met daarin 
wat reserve kleding en een aantal luiers. Dan halen wij daar de luiers en/of kleding uit die wij 
nodig hebben en kan de rest weer mee naar huis. 
 
Speelgoed - We begrijpen heel goed dat kinderen trots zijn op hun speelgoed en graag iets 
meenemen, maar we willen u toch vragen dit te minimaliseren. Kinderen vinden het vaak 
toch best moeilijk hun eigen speelgoed te delen en tevens zijn we bang dat het kwijt raakt of 
stuk gaat. We hebben enorm veel speelgoed, dus uw kind zal zich niet vervelen. Wanneer u 
toch iets mist op de groep, houden wij ons aanbevolen voor leuke tips. 
 
Brengtijden – Er is niets zo fijn als een kind dat kan uitslapen. En dit gunnen wij alle ouders. 
Toch hebben wij rekening te houden met een dagritme voor alle kinderen. We merken nu 
dat de kinderen die laat binnen komen geen trek hebben tijdens de eetmomenten en geen 
slaap wanneer het tijd is om naar bed te gaan. Ons advies is om uw kind voor 09:00uur  ‘s 
ochtends te brengen. Als er toch een reden is dat uw kind later komt stellen wij het op prijs 
dat u ons even belt. Wanneer uw kind om 10:00uur nog niet binnen is kunnen wij mogelijk 
een pedagogisch medewerker naar huis sturen in verband met het leidster kind ratio. 
 
Met vriendelijke groet 
Team OMI 


