Nieuwsbrief september 2021
Hoewel de zomer wat minder zonnig was, hebben wij toch van onze vakantie genoten, ik hoop jullie
ook! Het was ook weer heerlijk om de kinderen weer terug te zien, allemaal weer een paar weken
(eigen)wijzer.
GROEP
We gingen weer van start met een uitgedunde groep. Jeroen en Thomas zijn inmiddels verhuisd en
begonnen op hun nieuwe school en dagverblijf.
In oktober komt in elk geval baby Florian Fenger de groep versterken. En in de vakantie stroomde de
inbox vol met mailtjes van mensen, die geïnteresseerd zijn in onze opvang. Jullie mogen stoppen met
reclame maken! We voeren de gesprekken, kijken wie er écht willen komen en kijken hoe we dat qua
bezetting kunnen/willen gaan regelen. In de volgende nieuwsbrief dus meer!
THEMA
Als eerste thema na de vakantie hebben we gekozen voor eten en drinken. Met een veel jongere groep
dan vorig jaar zien de activiteiten er wat anders uit, maar dit is natuurlijk een thema voor iedereen. De
picknick zit er ook nog in, samen lekker eten en drinken. We konden direct aan de slag, want een
buurman bracht een teiltje met appels. We maakten al moes en sap en gedroogde appeltjes.
We leren wat zout, zuur en zoet is, wat servies en bestek is, wat we kunnen oogsten en waar we
boodschapjes doen. De kweeperen hangen weer duidelijk zichtbaar aan de buurboom, de besjes
hangen aan de vlier, er is heel wat te beleven.
Na dit thema, en deels overlappend, zullen we met het thema “herfst” aan de slag gaan.
RESERVE FLESJES EN SPEENTJES
Het was weer eens tijd om nieuwe reserve flesjes en speentjes te kopen. Er waren berichten over
miljoenen microplastics die van plastic flesjes afkomen als je de warme voeding even lekker schudt,
dus we hebben gekozen voor glazen flessen. Ook namen we reservespeentjes van natuurrubber. In
eerste instantie gebruiken we (natuurlijk) de door jullie meegegeven spulletjes.
INSPECTIE
Vlak voor de vakantie, op 27 juli, stond daar de GGD weer eens voor de deur. Vanwege corona was het
een zeer verkorte inspectie, die ook nog eens plaatsvond op een best duf tijdsstip, aan het einde van
de lunch, toen iedereen zo’n beetje klaar was met eten, en al een beetje moe was…. Desalniettemin
gedroegen de kinderen zich alleraardigst, en de GGD-mevrouw kon zien dat we goed met de kinderen
praten, dat de kinderen zich veilig voelen en dat ze hier iets leren…. Het papierwerk, zover gecheckt
was ook op orde, inmiddels is het rapport binnen en dat is via een link op onze website in te zien.
COVID-19 diversen
Het is erg jammer dat de vaccins, die Theo, ik en ook David en Lea hebben gehad, toch niet zodanig
bescherming bieden dat we weer helemaal terug naar normaal kunnen. We prijzen ons gelukkig dat
we ons werk wel gewoon kunnen doen met de kinderen. Ik zal het zelftesten er voorlopig inhouden, en
een beetje afstand houden met jullie, ouders, zal ook volgehouden moeten worden.
Hoe we verder gaan met het beleid, en met name met halen en brengen, zullen we over twee weken
met de oudercommissie bespreken.

OUDERCOMMISSIE
Dat brengt me op het volgende punt, de oudercommissie dus. Het is een hele tijd zo geweest dat er
van 5 gezinnen 4 een ouder in de commissie hadden. Ik vind het prima om zaken met zoveel mogelijk
ouders te bespreken, het gaat tenslotte iedereen aan, en met 1 ouder per gezin wordt het ook nooit
een onoverzichtelijke grote groep bij ons. Het is absoluut geen verplichting, maar nieuwe leden zijn
welkom.
PICKNICK
De picknick komt dichtbij! Er zijn helaas een paar afmeldingen, maar ook genoeg aanmeldingen om er
een gezellige ochtend van te maken. Geven jullie nog door als je iets wil doen (viool spelen ofzo….) of
meenemen, dan doe ik op zaterdag waar nodig nog de aanvullende boodschappen.
zondag 5 september van 10.00 tot 13.00 uur, Nieuw Rotsoord, Briljantlaan 101!

VERJAARDAGEN:
(In september en oktober geen verjaardagen)
VAKANTIES EN FEESTDAGEN 2021
Vakantie 2021 vastgesteld in overleg met de oudercommissie
27 – 30 december (4 dagen)

Vriendelijke groet, Judith van der Voet

