augustus 2015

Wij wensen alle ouders een fijne zomervakantie!

De Tweeling is gesloten:
Kerstavond
do 24-12-2015 om 17.00 uur
Kerstvakantie 25-12-2015 t/m 1-1-2016
Studiedag
do 17-3-2016
2e Paasdag
ma 28-3-2016
Koningsdag
wo 27-4-2016
Hemelvaart
do 5-5-2016
Huilen
Dag
na
Hemelvaart
vr 6-5-2016
Soms attenderen ouders ons op een kindje dat in bed ligt en huilt. Er zijn momenten, waarop de
e Pinsterdag
2
ma
16-5-2016
pedagogisch medewerker dit kind dan niet direct uit bed haalt, bijvoorbeeld omdat het net te slapen is
gelegd. Wij zijn absoluut geen voorstander van kinderen lang laten huilen, maar we spreken wel met
Belangrijke data
ouders af wat acceptabel en wenselijk is. Er zijn kinderen die een paar minuten huilen voordat zij in
Open Monumentendag
za 12-9-2015
slaap vallen, zowel thuis als op de kinderopvang. We houden dit goed in de gaten, er kan
Dag
van
de
pedagogisch
bijvoorbeeld toch iets anders aan de hand zijn, zoals een volle luier. We blijven er regelmatig bij
medewerker
do 17-9-2015
zitten, zodat een kind merkt, dat het mag huilen, maar het niet alleen is.
Overdag huilen kinderen ook regelmatig. Voor de jongsten die nog niet kunnen praten is dit een
manier om duidelijk aan te geven, dat er iets aan de hand is en het kind zich niet prettig voelt. Maar
ook oudere kinderen huilen nog geregeld. Het kan ook een mogelijkheid zijn om zich te ontladen, na
het huilen voelt het kind zich vaak een stuk beter.
Wij zijn van mening, dat huilen mag: we sussen een kind niet direct als het bijvoorbeeld bij het
afscheid nemen huilt, of leiden het af met wat speelgoed. We benoemen liever de emoties van het
kind en verwoorden de situatie (‘Jij bent verdrietig, omdat mama weggaat. Dat snap ik. Je mag daar
best om huilen. Vanmiddag na de yoghurt komt ze jou weer ophalen’). We kijken hierbij goed wat het
kind aangeeft. Wil het op schoot of vindt het kind het prettiger als de pedagogisch medewerker alleen
in de buurt blijft?

Groepsouderavonden
blauwe groep
rode groep
gele groep
paarse groep
groene groep

ma 12-10-2015
di 13-10-2015
wo 14-10-2015
wo 14-10-2015
do 15-10-2015

St. Maartensoptocht
Sinterklaasviering 3+

wo 11-11-2015
ma 1-12-2015

Belangrijk is het om samen met de ouders te bespreken wat zij van hun kind gewend zijn, hoe zij met
het huilen omgaan en hoe we dat hier gaan vormgeven.
Modderdag
Door het heerlijke weer hebben zowel de kinderen als de pedagogisch medewerkers genoten van de
modderdag. Er kon met modder gekookt worden in de modderkeuken en met modder geschilderd
worden in de bouwhoek. In de zandbak werden modderpoelen gemaakt, om in te kruipen, te rollen en
te springen. De jongste kinderen hadden hun eigen wellness: een modderbad op de groene groep.

Tweelingpicknick
Vanwege de hittegolf werd de jaarlijkse picknick een week verschoven. Gelukkig waren er toch vele
gezinnen met hun kinderen om te genieten van de heerlijke hapjes en drankjes. In tijden waarin vele
kinderopvangorganisaties moeten sluiten, mogen we met elkaar weer blij zijn dat we al weer jaren zo
goed voor alle kinderen mogen zorgen!
De Tweeling Kinderopvang B.V.
Groenestraat 210
6531 HX Nijmegen

T (024) 350 24 50
E 2ling@kdv-detweeling.nl
I www.kdv-detweeling.nl

Ouderavonden op de groep
In de week van 12 oktober zullen de
jaarlijkse ouderavonden op de groepen
weer plaatsvinden. Dit zijn leuke en
informatieve avonden, waarin de
pedagogisch medewerkers van de eigen
groep zullen vertellen over het reilen en
zeilen op de groep. Kijk hierboven op
welke dag de ouderavond per groep
gehouden wordt.
Rabobank nr. 11.94.04.613
K.v.K. nr. 10148198
LRK 204945562

Nieuwsbrief van de Tweeling
Nieuws van de groepen

Uitbeeldliedje: wind en water (met
blauwe sjaal of handdoek)

Op de rode groep zorgde het thema “zee” voor golven aan tafel, schelpen en kwallen in een
waterfles en inktvissen boven de tafel. Wil je thuis ook golven maken? Zorg dan voor een (blauw)
laken of doek en laat iedereen een stuk vasthouden. De tekst van het liedje staat hiernaast.
Op de
is Roos lekker wezen (bak)fietsen met de kinderen. Op weg naar de
kinderboerderij zagen ze verschillende paarden, waarvan er eentje sliep. Een gek konijn ontdekten
de kinderen ook. Op de kinderboerderij waren er verschillende hertjes te zien, die allemaal ‘Bambi’
heetten. Roos was zo enthousiast, dat Kim en Paula nu ook fietsles gaan nemen.

(doek strak spannen)
De zee is koud
De zee is nat
De zee is stil
En spiegelglad
Sss sss sss sss
(kleine golfjes maken)
Daar komt de wind en even later
Blaast hij golven op het water
Ssjj ssjj ssjj ssjj
(Hoge golven maken)
Hoge golven!
Harde wind!
Jij gaat kopje onder mijn kind!
Hoei! Plons! (onder de doek kruipen)

Risico Inventarisatie en Evaluatie
In de jaarlijks afgenomen RIE wordt het
hele gebouw van De Tweeling
Kinderopvang weer goed onder de loep
genomen om te kijken of alles nog veilig
genoeg is. Ook wordt er opnieuw goed
Op de blauwe groep hebben de kinderen met een takje pepermunt uit de kruidentuin bij het atelier
naar de hygiëne gekeken: houdt iedereen
zelf verse muntthee gemaakt. Die wilde natuurlijk iedereen wel proeven.
zich nog aan de afspraken en voldoet de
maaltijd- en flessenbereiding aan de
Hygiënecode voor kleine instellingen.
Wanneer er ongewenste of risicovolle
situaties worden vastgesteld, komt hier
een actie op en wordt een nieuwe
huisregel opgesteld. Acties van dit jaar:
 bloemenslinger aan de tent vastnaaien,
 zuignaphaakjes hoger aanbrengen
 een scherp hoekje afronden
 nieuwe wasmand voor vochtige was,
die met voorrang wordt gewassen
 lijst bijhouden met kinderen die
afwijkend worden ingeënt.
Bij de paarse groep heeft het thema “zee” geleidt tot gesprekjes over golven en schuim op zee en
Voor ouders is van belang, dat zij bekend
zijn de kinderen daarna met “schuim” bellen wezen blazen in de tuin.
zijn met en zich houden aan onze
huisregels. Deze hangen een maand op
Parkeerterrein dicht vanaf 18.00 uur
alle infoborden bij de groepen en zijn op
Het komt regelmatig voor, dat ouders na 18.00 nog even een boodschap doen en de auto op ons
de website te lezen.
terrein laten staan. Als er geen verlengde opvang is, willen we het terrein echter graag om 18.00 uur Ziet u zelf een gevaarlijke of ongezonde
afsluiten. Let daar dus op, want het is heel vervelend als je auto vervolgens achter een gesloten poort situatie of heeft u vragen? Meld dit dan bij
staat…uiteraard kan je bij geboekte verlenging je auto wel op het terrein parkeren om je kind op te
een van de pedagogisch medewerkers of
halen.
op kantoor.
Op de groene groep onderzochten de dreumesen de ‘olifantenslang’, waar allemaal kleine
fonteintjes uit bleken te komen. Dolle pret! Binnen met de grote hitte speelden de baby’s graag met
natte koude washandje, verkoelend en ook lekker om aan te zuigen. Misschien een goede tip voor
slechte drinkers thuis?

Van de oudercommissie
Jessica Hobbelen (voorzitter)
Anne Muskens
Lucenda Horb
Francis van Haandel
Carla Dijkstra
Anniek de Pril
Renée Peters
Rosa van den Berg

Groep

Naam kind

Paars/groen
geel
paars
rood
rood/ groen
geel
geel
blauw

Sam/Tijn
Zora
Luisa
Sjoerd
Yoeka/Liske
Jonas
Tuur
Elsa
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