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Marcus 10:14 Laat de kinderen tot Mij komen en verhinder ze niet

Opening
1 februari hebben wij met grote blijdschap de deuren van ons Kinderdagverblijf Noach
mogen openen! Na een periode van hard werken hebben wij verschillende kindjes mogen
inschrijven. Wij zijn ontzettend blij en dankbaar dat de zorg voor deze kinderen aan ons is
toevertrouwd. Ook hebben wij met veel plezier vele rondleidingen mogen geven aan
verschillende ouders/verzorgers.
KDV Noach heeft veel mooie complimenten, succeswensen en felicitaties gehad. Via deze
weg willen wij iedereen bedanken, die hier deel aan hebben gehad.

Even voorstellen...
Graag willen wij ons aan jullie voorstellen.
Houder/ Pedagogisch werker/Praktijkbegeleidster : Jeanila Bekkers-Huybregts 58 jaar
Pedagogisch werker

: Jemima van Langeveld

29 jaar

Pedagogisch werker

: Katy Lima Dias

35 jaar

Vrijwilligster

: Sharon van Langeveld

31 jaar

Orthopedagoog

: Huldah van Langeveld

25 jaar

De afgelopen periode?
Gedurende maand Februari hebben wij met de kinderen gewerkt rondom het thema "De Ark
van Noach". Wij hebben dit gedaan door o.a. met de kinderen verschillende knutselwerkjes
te maken en door dagelijks te lezen uit een kinderboekje over de ark van Noach. We hebben
gezellige eetmomenten met de kinderen gecreëerd door aan tafel liedjes met elkaar te
zingen, te bidden en gesprekjes met elkaar te voeren. Niet alleen de kinderen, maar ook wij
van team Noach hebben hier ontzettend van genoten! Verder hebben we bijna elke dag
heerlijk buiten kunnen spelen met de kinderen en hebben we volop gebruik kunnen maken
van de speelmaterialen voor de kinderen.

Afscheid
Begin maart hebben wij afscheid genomen van Elijanah van Langeveld, die alweer 4 jaar
geworden is. Lieve Elijanah wij hebben ontzettend van jouw aanwezigheid genoten en gaan
je zeker missen. Team Noach wenst jou heel veel plezier toe op de basisschool!

Welkom
Met veel blijdschap willen wij van team Noach Elijah, Javhet, Zephaniah, Myron en Oliwia
van harte welkom heten op KDV Noach!
Team Noach wenst jullie heel veel speel en leerplezier toe!

Thema
De winter is zo goed als voorbij, de narcisjes zijn overal weer te zien, want het is alweer
lente! Ons thema voor de komende periode is dan ook “lente”. Hier hoort uiteraard het
Paasfeest bij. We zullen de ruimtes versieren in de sfeer van ons thema. Wij zullen
Bijbelverhalen aan de kinderen vertellen die met het paasfeest te maken hebben en ook het
activiteitenaanbod hierop aanpassen. We zullen met de kinderen liedjes zingen en verhalen
vertellen rondom dit thema. Het Paasfeest zullen we vieren met de kinderen door een
feestelijke paasbrunch te houden en er zo een bijzondere dag van te maken met elkaar.

Handen wassen
Op KDV Noach hechten wij veel waarde aan een goede hygiëne voor onszelf en voor onze
kinderen. Wij zullen onze kinderen dat dan ook zo vroeg mogelijk op een speelse wijze
aanleren. Wij zijn dan ook druk bezig geweest met het oefenen in het wassen van de handen
met de kinderen. Dit is erg goed gegaan. Tijdens het handen wassen zingen wij het "Handen
wassen lied" met de kinderen. De tekst gaat als volgt:

Was, was, was, was,
was je handen schoon.
Was, was, was, was ,
je duim en vingers ook.
Wrijf, wrijf, wrijf, wrijf,
Nu zijn ze weer schoon!

Samen blijven wij hier dagelijks een leuke activiteit van maken!
Voor meer tips en advies over het wassen van de handen voor uzelf en voor u(w) kind(eren) kunt u de
volgende site bezoeken: http://rivmtoolkit.nl/Onderwerpen/Hygiene

Openingstijden
Wij van KDV Noach willen zoveel mogelijk inspelen op de behoeften en de wensen van de
ouders/verzorgers. Om deze reden hebben wij onlangs besloten onze openingstijden te
verruimen. In plaats van te openen om vanaf 07.00 uur tot 18.30 uur zijn onze deuren nu
dagelijks geopend vanaf 06.30 tot 18.30 uur. Onze sluitingstijden blijven dus onveranderd.

Oudercommissie
Als startende KDV hebben wij helaas nog geen leden voor onze oudercommissie. Dit is
natuurlijk zo gek nog niet! Toch willen wij via deze weg hier een oproep voor doen. Het
hebben van een oudercommissie kan voor verschillende zaken van belang zijn.
Wij van KDV Noach hechten dan ook veel waarde aan de inbreng van de ouders/verzorgers
van de kinderen die komen naar ons KDV.
Heeft u interesse om lid te worden van onze oudercommissie vul dan het formulier op de
laatste pagina in en stop deze in onze ideeënbusje of geef deze af ben een personeelslid.
Deze bevindt zich naast de ingangsdeur in de binnenhal. Mailen mag ook naar:
www.kinderopvang-noach.nl

Belangrijke data
13 april - Paasbrunch
17 april - Gesloten (2e paasdag)
27 april - Gesloten (koningsdag)
5 mei - Gesloten (Bevrijdingsdag)
25 mei - Gesloten (Hemelvaartsdag)

Team Noach wenst u een mooie Lente en alvast een gezegend Pasen toe!

