Herfst nieuwsbrief 2020 van Kinderdagverblijf OMI
Allereerst willen wij jullie bedanken voor het goed naleven van de maatregelen van het
Kinderdagverblijf Omi. Via deze nieuwsbrief willen wij de nieuwe wijzigingen aan u doorgeven wat
betreft de maatregelen op de groep:
- Het advies is om als ouder/verzorger een mondkapje te dragen bij het brengen en ophalen
van uw kind.
- Zoals overal houden wij 1,5 meter afstand tussen elkaar.
- Het brengen en ophalen doen wij in de gang, wij ontvangen de kinderen bij de deur van de
groep. Wij willen vragen aan jullie om op de gang te blijven en niet op de groep te komen, zo
kunnen wij beter de 1,5 meter afstand houden. De jassen en tassen mogen aan de kapstok
gehangen worden bij het naamkaartje.
Staat er al een ouder in de gang, wacht dan even buiten totdat de ouder die binnen is weer
vertrekt naar buiten.
- Verder blijven de vorige maatregelen gelden en volgen wij de richtlijnen van het Rivm.
Welkom!
Wij vinden het heel leuk om jullie ook in deze nieuwsbrief voor te stellen
aan nieuwe kinderen. Wellicht kennen jullie haar nog Nazret is weer terug
op de groep. Nu heeft ze ook haar lieve zusje Sosna meegenomen. Als
Nazret binnenkomt gaat ze meteen op ontdekking, ze vindt het erg gezellig!
Sosna heeft ons al helemaal ingepakt met haar mooie ogen en de kinderen
vinden het maar wat leuk dat zij nu ook bij ons komt spelen.
En er is nog zo vrolijke meid bij gekomen en dat is Naära. Vanaf de
rondleiding zat het al meteen goed voor haar. Naära vindt het erg gezellig
om samen met de andere kinderen te spelen, je ziet haar echt genieten!
Daar genieten wij natuurlijk ook van, van harte welkom lieve kinderen.
Babyhoek
Jullie hebben het vast al gezien, maar de groep heeft nu een babyhoek. Zo kunnen de baby’s
ontdekken en genieten op het speelkleed zonder dat er altijd enthousiaste peuters om hun heen
lopen. Nu leren de peuters ook dat als ze wel even bij de baby’s mogen komen en dat ze dan rustig
erbij kunnen gaan zitten en knuffelen.
Binnenkort komt er een nieuwe deurbel aan de voorzijde van het kinderdagverblijf, vooral fijn als wij in
de gymzaal zijn aan het einde van de dag. Dan horen wij jullie gauw!

De ramen op de groep en in de gymzaal staan open om te ventileren, het is dan
wel fijn voor de kinderen om warme sloffen of sokken aan te hebben.
Zouden jullie dit willen meegeven of in de tas willen doen?
Met vriendelijke groet,
Team OMI

