december 2015

Wij wensen alle ouders, kinderen en personeel
vrolijke kerstdagen en een gelukkig 2016!
Herinnering Kerstsluiting
De Tweeling is gesloten van donderdag 24-12 vanaf 17.00 uur t/m vrijdag 1 januari 2016.
Zoals eerder via een ouderbrief gecommuniceerd, valt de maandelijkse bijdrage in december lager
uit, omdat de sluitingsweek hiermee verrekend wordt.
Nieuws van de groepen en het atelier
Op de groene groep is het reuze gezellig. Er is veel muziek, Femke van het atelier komt even gitaar
spelen. En Myrthe heeft haar viool meegenomen. De kinderen vinden het gitaar en viool spel heel
interessant. De een kijkt met open mond hoe Femke gitaar speelt. En een ander kindje dat niet wilde
slapen viel toch in slaap toen Myrthe viool begon te spelen. Ook de andere kinderen genieten van de
muziek.

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
Dag na Hemelvaart
vr 6-5-2016
2e Pinsterdag
ma 16-5-2016
Vierdaagsevrijdag
vr 22-7-2015
Nieuwe stagiaires
Vanuit de overheid is besloten, dat
R.O.C. stagiaires meer op school moeten
zijn en daarom helaas kortere stages
moeten lopen van 3-4 maanden in plaats
van een halfjaar. Daardoor zullen
medewerkers en ouders vaker nieuwe
gezichten zien op de groepen.

Winteractiviteit: water wordt ijs!
Vul samen
met uw kind
een paar
ballonnen met
water en
eventueel een
drupje
Op de blauwe groep zijn Nicole met de fluit en Femke met de gitaar in de tuin muziek gaan maken.
voedselZe speelden Sint Maarten liedjes, maar ook bewegingsliedjes zoals “wie niet rennen wil…staat stil”.
kleurstof. Leg
Al snel deed een grote club peuters en dreumesen enthousiast mee.
ze buiten als
het vriest en
Op de rode groep lieten de kinderen zich graag onderzoeken door dokter Fenna en dokter Suzanne.
haal de ballonnen eraf. Mooie ijsballen!
Daarna gaven ze elkaar ook graag een prikje of zetten ze een been in het gips.
Even voorstellen: Ebru
Alle kinderen
zingen inmiddels
het liedje ‘he Ebru,
wat zit er in de
pan, laat eens
zien of je koken
kan...’ En koken
kan ze! Elke dag
bereidt ze lekkere
en gezonde
biologische en vegetarische maaltijden,
waar ook ons personeel graag een hapje
Op de gele groep vinden de kinderen het heerlijk aan tafel te spelen met het kinetisch zand. Dit lijkt
een beetje op deeg en het beweegt zo grappig in de handen. Drukke kinderen worden er ontspannen van mee-eet. Of van die lekkere
muffins...Ebru Ulunisan is 22, eet zelf
van en passieve kinderen doen weer actief mee.
vegetarisch en woont in een woongroep
Op het atelier mochten de kinderen de herfstbladeren zomaar mee naar binnen nemen, waar ze wel in Nijmegen. Ze heeft de kunst van het
koken afgekeken van haar grote Turkse
verbaasd en vrolijk over waren. Uitgelaten voetbalden en gooiden de kinderen met de bladeren en
familie en heeft veel ervaring opgedaan
het spinnenweb versterkte het herfstgevoel nog. Er werd met denkbeeldige fietsen door het “bos”
als vrijwilliger o.a. bij het organiseren van
gefietst en daarna mocht er nog met een elektrisch waxinelichtje (als Sint Maarten-lampionnetje)
lunches bij het “dagcafé collectief”. Ebru
gewandeld en gezongen worden.
is elke ochtend op de Tweeling aanwezig.
Op de paarse groep werden de ouders creatief aan het werk gezet op de ouderavond in oktober.
Het thema was ‘bewustwording van het talent van je kind en jezelf” en dit werd verbonden met
(natuur)activiteiten om deze talenten in te zetten.
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Nieuwsbrief van de Tweeling
Sinterklaas
Op dinsdag 1 december hebben Femke en Anne-Marie een
sfeervolle en grappige sinterklaasviering voor de atelierkinderen
gehouden. Het was nog even de vraag of allebei de Pieten erbij
konden zijn, want de deur bleek op slot. Gelukkig waren er genoeg
hulppietjes die meehielpen met zoeken naar de hunebedsteen
waardoor het feest toch nog door kon gaan! Wij wensen alle ouders
nog een fijne pakjesavond.
Belangrijke afspraken
 Geen andere personen binnenlaten
In het belang van de veiligheid van de kinderen a.u.b. geen andere personen tegelijkertijd
binnenlaten bij het brengen of halen van je kind. Leveranciers of ouders waarbij de vingerscan niet
werkt kunnen aanbellen (ouders kunnen tegen betaling van borg (€ 10) ook een tag afnemen.)
 Afmelden vakantie
Denken jullie er aan kinderen af te melden als zij een dag of langer niet komen? Als een kind niet is
afgemeld, zullen wij rond 9.30 uur naar de ouders bellen om te vragen of er iets aan de hand is. Ook
om informatie te kunnen geven of en waar de incidentele opvang plaatsvindt, is deze informatie voor
ons en andere ouders belangrijk.
 Deuren sluiten
Denken jullie er aan alle deuren, tuindeuren en hekjes goed te sluiten. Sommige kinderen gaan
anders graag op eigen onderzoek uit in de hal, de gangen of de groepen…
 Eerst baby, dan peuter ophalen
Wij merken, dat er veel ouders zijn die eerst de peuter en daarna de baby ophalen en vervolgens pas
na zessen de babygroep verlaten. Daarom hebben we het volgende verzoek: als het mogelijk is,
vinden we het prettig als eerst de baby wordt opgehaald. Oudere broertjes en zusjes mogen niet mee
naar binnen in de babygroep, maar kunnen eventueel op de gang wachten, waar ook een tas met 3+
speelgoed aan de garderobe voor hen hangt.
 Geen loshangende touwtjes aan kleding (denk aan wantjes)
Touwtjes zorgen voor gevaarlijke situaties omdat kinderen erin verstrikt kunnen raken.
 Reservekleding met naam
Denken jullie nog aan passende, aan het seizoen aangepaste reservekleding voor in de mandjes?
Denk ook hier aan het merken van de kleding met naam. Ook de schoenen, sloffen en jassen van de
kinderen graag van een naam voorzien.
 Gevonden voorwerpen
Gevonden voorwerpen vindt u in het mandje en aan de waslijn in het halletje. Let op: wij schonen dit
regelmatig op en brengen de spullen dan naar een kringloopwinkel. Verloren voorwerpen als,
portemonnees en sieraden bewaren we op kantoor.
 Parkeerterrein
Voor de veiligheid van alle kinderen verwachten we dat alle ouders stapvoets op het parkeerterrein
rijden.
 Zand uit de schoenen in de bak
Bij het brengen en ophalen zand in de schoenen van uw kind? Gooi het leeg in de blauwe bak die bij
elke kapstok staat.
 Oversloffen
Denken jullie nog aan de oversloffen? Dat is een stuk hygiënischer voor op de grond spelende en
kruipende kinderen op de groep.

Week tegen kindermishandeling
Slachtoffers van kindermishandeling
kunnen vaak één iemand aanwijzen die
voor hen de cirkel van geweld doorbrak.
Zo’n persoon verandert het leven van een
mishandeld kind voorgoed. Mishandelde
kinderen die zelf niet durven te praten,
hebben belangrijke anderen in de
omgeving nodig die hun signalen
opmerken en in actie komen. Eén
persoon die in actie komt, is al genoeg
om het leven van
een mishandeld kind voorgoed te
veranderen. Meer weten? Klik dan hier.
Gezonde Kerstkoekjes
(ongeveer 20 stuks)

60 gram boter (of 40 gram kokosolie)
75 gram kokosbloesemsuiker
70 gram peren-appelstroop
1,5 TL gemberpoeder
1 TL kaneel
Snufje zout
170 gram (volkoren) speltbloem
1 TL bakpoeder
Evt. vormpjes, versiermaterialen
Mix de suiker met de boter romig en voeg
de stroop, kruiden en zout toe.
Zeef de bloem en de bakpoeder boven de
kom en kneed tot een soepel deeg. Laat
dit een uurtje rusten in de koelkast.
Verwarm de oven voor op 180 graden.
Bestuif het aanrecht met bloem en rol het
deeg uit tot 4 mm dikte. Steek de
vormpjes uit en leg ze op een ingevette
bakplaat. Bak in 10 min. bruin. Laat de
koekjes 10 minuten afkoelen voordat je
ze gaat versieren.

Van de oudercommissie
St. Maarten

Woensdag 11 november werd er in de binnentuin Sint Maarten gevierd! Vele ouders en kinderen deden de viering alle eer aan met de prachtigste
lampionnen. Onder het genot van een smakelijk ontbijtkoekje kon er gezellig worden bijgepraat en gespeeld bij een knapperend vuurtje en
sfeervolle muziek. De oudercommissie is blij met de hoge opkomst en blije gezichten bij de kinderen.
Speciaal danken wij de vuurmeestervaders Hans en Sander (paarse groep) voor hun hulp bij de vuurkorf, moeders Froukje en Maaike (rode
groep) voor hun muzikale inzet en alle pedagogisch medewerkers voor het oefenen van de mooie Sint Maartensliedjes bij de kinderen!
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/groen
blauw

Sam/Tijn
Zora
Luisa
Sjoerd
Yoeka/Liske
Jonas
Tuur/Ted
Elsa
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Emailadres/ volgende vergadering/ notulen
OCdetweeling@gmail.com
OC vergadering maandag 11-1-2016
http://kdv-detweeling.nl/notulenoudercommissie/

