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Genesis 8:1 Maar God had Noach en de dieren in de ark niet vergeten!

Beste ouders/verzorgers,
Voor u ligt Noach‘s nieuwsbrief klaar. Hierin houden wij u op de hoogte van de belevenissen
van kinderen in de afgelopen periode.
De winter en herfst zijn weer voorbij en de kinderen hebben al kunnen genieten van de
eerste voorjaarszonnestralen. Alles is in groei en bloei en tijdens ons thema gaan de
kinderen hier uiteraard volop mee aan de slag! Ook wij hebben er ontzettend veel zin in om
dit seizoen tegemoet te gaan!

Afscheid
Kyandro wat is de tijd toch gevlogen! Jij bent nu alweer 4 en naar de basisschool! Wat
hebben wij ontzettend van jou genoten. We zullen je enorm missen en wensen je een
ontzettende mooie tijd op de basisschool!
Zephenaiah, helaas kom jij door omstandigheden niet meer bij ons spelen. Wij zullen je
ontzettend missen en wensen jou het allerbeste!

Even voorstellen...
Graag willen wij aan jullie voorstellen.
Pedagogisch werker: Dijka 57 jaar
Dijka heeft vele jaren ervaring in het Pedagogisch werk. Zij is moeder van maar liefst 6
kinderen en heeft een grote passie voor het werken met kinderen. Zij zal als vaste leidster op
de babygroep staan. Dijka is ontzettend enthousiast en heeft erg veel zin om aan de slag te
gaan bij ons KDV. Dijka, team Noach heet jou bij deze van harte welkom!

Stagiaire Pedagogisch medewerker: Joanne 17 jaar
Joanne is een 1e jaar studente van het Hoornbeeck college. Zij zal stagelopen van 5 februari
tot 20 april en heeft er erg veel zin in!
Stagiaire Pedagogisch medewerker: Rianne 17 jaar
Rianne is ook een 1e jaar studente van het Hoornbeeck college. Zij zal stagelopen van 5
februari tot eind 19 april en heeft er erg veel zin in!

Welkom
Wij van team Noach zijn ontzettend blij, want we mogen nog meer kindjes welkom heten op
de babygroep!
Met veel blijdschap willen wij dan ook Ella, Noor, Shreya en Kate welkom heten.
Team Noach wenst jullie heel veel speel en leerplezier toe!

De afgelopen periode?
De afgelopen periode hebben wij gewerkt rondom het thema herfst en winter. Wij zijn samen
met de kinderen op ontdekkingstocht gegaan in het Schollebos. Struinen door de bladeren,
zien wie er allemaal leeft in het bos en van alles verzamelen. Dit was niet alleen erg
leerzaam voor de kinderen, maar ook ontzettend leuk!
Ook hebben wij de afgelopen periode kinderdag met de kinderen gevierd. Wij hebben
verschillende activiteiten met de kinderen gedaan en huisgemaakte pepernoten gebakken.
De kinderen kregen een klein presentje mee naar huis en samen hebben we er een leuke
dag van gemaakt met mooie herinneringen!
Ook ons kerstdiner was een groot succes. Een prachtig versierde tafel en iedereen in z’n
beste pak. Wat zagen de kinderen er prachtig uit! We hebben gesmuld van al het lekkers op
tafel en aan het eind mochten de kinderen hun cadeaus uitpakken bij de mooie haard!
De afgelopen weken hebben wij met de kinderen van de peutergroep gewerkt rondom het
thema tandenpoetsen. Natuurlijk hebben ze allemaal hun allereerste poetsdiploma behaald.
Deze namen ze dan ook met stralende gezichten en veel trots in ontvangst!
Ga voor de foto’s naar de website van www.kinderopvang-noach.nl

Thema
De aankomende periode gaan wij aan de slag met het thema “Groeien en bloeien”. Het
thematafel op de hal is al helemaal in lentesferen ingericht en de kinderen zullen leuke
werkjes maken en verschillende activiteiten doen. Ook zijn wij al druk bezig geweest met
knutselen en zijn de groepen mooi versierd. Op de peutergroep hebben de kinderen
verschillende zaadjes geplant. Zij zullen deze zelf water geven en dat doen ze heel goed. De
zaden zijn namelijk al volop in bloei!

Bezoek aan de kinderboerderij
Ons volgend thema is “De kinderboerderij”. Om het thema voor de kinderen veel meer te
laten leven zullen wij als afsluiting samen met de kinderen een uitje maken naar de
kinderboerderij. In een aparte brief krijgt u hier meer informatie over.

De buiten en voordeur
Wij van Team Noach willen de veiligheid die wij voor onze kinderen waarborgen graag
optimaal houden. Het is ons opgevallen dat ouders bij vertrek en/of binnenkomst de
buitendeur niet of niet altijd goed dichttrekken. De buitendeur moet stevig dichtgetrokken
worden, zodat deze goed sluit. De binnendeur moet ook altijd worden dichtgetrokken bij het
binnenkomen. Wij vragen u dringend hier rekening mee te houden voor de veiligheid van al
onze kinderen en personeel.
Wij vertrouwen erop u via deze weg voldoende te hebben geïnformeerd en danken u alvast
vriendelijk voor de medewerking.

Beleidsplan
In verband met de nieuwe IKK wet hebben wij enkele aanpassingen in ons beleid
aangebracht. U kunt deze nalezen op onze website www.kinderopvang-noach.nl

Belangrijke data
27 april
? mei
10 mei
21 mei

: Gesloten op Koningsdag
: Uitje naar de kinderboerderij. De exacte datum wordt nog bekendgemaakt.
: Gesloten op Hemelvaartsdag
: Gesloten op tweede pinksterdag

Team Noach wenst u een heerlijke en
gezegende lente toe !

