februari 2016

In de carnavalsweek (8 t/m 12 februari) mogen alle
kinderen verkleed naar De Tweeling komen!

Belangrijke data
Ouderavond M. van Aken di 16-2-2016
Receptie Marianne
vr 18-3-2016
Paaseieren zoeken
zo 20-3-2016

Afscheidsreceptie Marianne
Alle ouders zijn inmiddels via
de mail op de hoogte gesteld,
dat Marianne per 1 maart 2016
met vervroegd pensioen gaat.
Laura zal haar als directeur
van De Tweeling Kinderopvang
opvolgen. Op vrijdag 18 maart
van 17 tot 19 uur houden we
een receptie waarin u afscheid
kan nemen van Marianne.

Niet doorverbinden tot 9.00 uur
Tot 9 uur kunt u gerust bellen, maar
zullen we nog niet naar de groepen
doorverbinden. Hier hebben we bewust
voor gekozen om de rust op de groepen
te bewaren. Zo hebben de pedagogisch
medewerkers de tijd voor de kinderen en
ouders die binnenkomen. Uiteraard
noteren wij de boodschap en geven dit
later aan de groepen door.

Luiers recyclen
Heb je jonge kinderen die nog luiers gebruiken? Vind je het belangrijk
voor het milieu om deze luiers te laten recyclen? Meld je dan
vóór 15 februari 2016 vrijblijvend en kosteloos aan via onderstaande
link voor een proef om luierrecycling mogelijk te
maken.http://www.stopmijnafval.nl/a-42956276/home/proefluierrecycling/ Als kinderdagverblijf hebben we ons ook aangemeld.
Nieuwe datum ouderavond: 16-2-2016
De ouderavond is verplaatst van maandag 8 februari naar dinsdag 16 februari on 20.00 uur. Het
thema is craniosacrale therapie met als gastspreker Michelle van Aken. Vullen jullie op de posters die
op de groepen hangen in of je wel of niet komt?
Aanbod van rijstproducten
Volgens de nieuwe, strengere Europese richtlijnen die in januari 2016 van kracht zijn geworden,
voldoen rijstproducten aan de normen voor de maximale hoeveelheid arsenicum. Omdat jonge
kinderen echter een kwetsbare groep zijn en zij mogelijk relatief veel van de hoger belastte producten
zoals rijstwafels, rijstmelk, rijstebloem en rijststroop binnenkrijgen, hebben wij contact gezocht met de
GGD. Zij houden zich aan het voedingsadvies van het Voedingcentrum: “Rijstwafels en andere
rijstproducten zijn veilig, maar we adviseren wel te variëren en niet elke dag rijstproducten aan te
bieden.” We hebben op De Tweeling de volgende maatregelen getroffen:
 We hebben de rijstwafels in de babygroep vervangen door de (tevens glutenvrije)
maiswafels. De andere groepen zullen de rijstwafels beperkt aanbieden en daarna gaan we
geheel over op maiswafels voor alle groepen.
 We bieden maximaal eens per week op een steeds wisselende dag rijst (uit Pakistan:
minder belast) aan. Deze wassen en koken we in veel water.
 We gebruiken geen rijstmelk meer en stappen over op een ander alternatief.
Voor meer informatie kijk op http://www.voedingscentrum.nl/nl/service/vraag-en-antwoord/kinderenen-jongeren/kan-ik-veilig-rijst-en-rijstwafels-aan-mijn-kind-geven.aspx
De Tweeling Kinderopvang B.V.
Groenestraat 210
6531 HX Nijmegen

De Tweeling is gesloten:
Studiedag
do 17-3-2016
2e Paasdag
ma 28-3-2016
Koningsdag
wo 27-4-2016
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do 5-5-2016
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vr 6-5-2016
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ma 16-5-2016
Vierdaagsevrijdag
vr 22-7-2016
Kerstvakantie 25-12-2016 t/m 1-1-2017
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Carnaval
Wij verzoeken alle ouders op de lijsten op
de groepen in te vullen wanneer hun
kind(eren) wel of niet aanwezig zijn
tijdens de carnavalsdagen.
Zelfgemaakt speelgoed
Vul een doorzichtig flesje met confetti (of
kralen of pompons) en bindt er wat
gekleurde satijnen lintjes (of crepepapier
voor oudere peuters) aan. Plak de deksel
goed dicht en klaar is de
carnavalsshaker!

Vragen over de planning
Wil je graag van dag wisselen, een extra
dag aanvragen of ben je benieuwd
wanneer je kind van de baby- naar de
verticale groep over kan gaan? Voor dit
soort vragen en vragen over de wachtlijst
kan je het beste een mailtje sturen naar
2ling@kdv-detweeling.nl. Zo kan Laura
alvast in haar planning kijken en zo snel
mogelijk een antwoord geven.
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Nieuwsbrief van de Tweeling
Kwalitatief goede babyopvang: interview met Myrthe Versteeg
Om te onderzoeken hoe kwalitatief goede babyopvang er uit kan zien, is Sardes een onderzoek
gestart. In dit kader zijn er ook mensen uit het werkveld geïnterviewd, onder wie onze pedagogisch
medewerker Myrthe Versteeg. Het artikel is te lezen op: http://www.vhjk.nl/PF158-Drie-vragen-aanover-Babyopvang.html
Nieuws van de groepen
Alle groepen hebben afgelopen week veel voorgelezen uit de nieuwe en vertrouwde boeken naar
aanleiding van de nationale voorleesweek. Ook onze oud-collega Gerda Tonen kwam in de hal
voorlezen, ondersteund door Femke en Nicole die dit muzikaal begeleidden. Maar daarnaast
gebeurde er nog veel meer...

Op de blauwe groep gingen de kinderen op in het junglethema. Ze maakten afdrukken met behulp
van scheerschuim, druppels verf en een satéprikker. Het werd felroze slangengif!

Op de groene groep hebben de
pedagogisch medewerkers veel
voorgelezen. Mooi om te zien als je met
een boek op de grond gaat zitten en het
openslaat…direct daarna komen de
dreumesen al aangekropen om actief
mee te doen.

Regen, regen, regen..Tussen het buitenspelen in de plassen door werd er door de gele groep ook
veel in de hal gespeeld. Met de kussens kan je huizen bouwen, maar je ook verstoppen of er eens
flink van twee kanten tegen aan duwen. Wie is de sterktste? Ook bij de glijbaan werd er vergeleken:
wie gaat er met de benen eerst? En wie juist andersom?

Op de paarse groep ontdekten de kinderen flinke plassen vol modder. Daar kan je erg goed mee op
de witte muren van het gebouw schilderen! Maar Elena had nog een ander idee: op een groot vel
papier kan je ook met je vingers of met een blaadje met de modder verven en zelfs je eigen sporen
maken door erover heen te lopen. Het resultaat namen de kinderen trots mee naar de groep.

Op de rode groep bracht een kindje een
ballon mee. Dat vonden de kinderen zo
leuk, dat we meer ballonnen samen met
de peuters hebben opgeblazen. Daarna
hebben we in de groep de ballonnen
omhoog gegooid en geprobeerd ze weer
te vangen.

Van de oudercommissie
De oudercommissie heeft een nieuw lid: Nicolette Spaargaren, moeder van Muriël van de rode groep. In deze nieuwsbrief stelt zij zich voor. Rosa
van den Berg heeft ons helaas verlaten. Wij bedanken haar hartelijk voor haar inzet!! Door haar initiatieven is de verkeersveiligheid op de
Groenestraat nader bekeken door de gemeente. In de rapportage die naar aanleiding hiervan verscheen, staan adviezen die de
verkeersveiligheid kunnen verbeteren. Vanuit de directie van de Tweeling is daarop gelijk actie ondernomen, zodoende is het hek en de entree
aan de voorzijde aangepast. De OC zal zich in de komende periode er voor inzetten dat de gemeente ook de andere adviezen ten uitvoer zal
brengen.
De oudercommissie zal op dinsdag 16 februari de volgende thema-avond organiseren. Deze zal gaan over Craniosacraal Therapie. Graag
horen we van jullie op welke vragen je m.b.t. dit thema op deze avond een antwoord zou willen krijgen. Je kunt deze vragen noteren op
een formulier dat daarvoor in elke groep aanwezig zal zijn. Je kunt de vragen natuurlijk ook mailen naar het e-mailadres van de
OC: OC2ling@kdv-detweeling.nl. We zijn benieuwd naar de input van jullie als ouder(s)!
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Nieuwsbrief van de Tweeling

Nicolette Spaargaren:
Muriël, mijn dochter, gaat op woensdag en donderdag graag naar 'de kindjes' van de rode groep. Met
buurmeisjes Jade en Felien in dezelfde groep, 'vriendje' Aad waar veelvuldig kusjes over en weer gaan, andere
lieve kindjes, leidsters die mooie vlechtjes in de haren maken en oprecht om de kindjes geven, veel buiten spelen
in de tuin met een super zandbak en glijbanen, lekker gezond eten en ook nog buiten slapen, is dit een super
opvang! Graag zet ik mij in voor de oudercommissie om een steentje bij te dragen. Ik heb een eigen praktijk als
GZ-psycholoog in Zevenaar voor het behandelen van (jong)volwassenen in een gezondheidscentrum. Binnenkort
verwachten wij ons 2e kindje! In mijn vrije tijd hou ik van sporten (volleybal), in de natuur/tuin- en creatief bezig.

Jessica Hobbelen (voorzitter)
Anne Muskens
Lucenda Horb
Francis van Haandel
Carla Dijkstra
Nicolette Spaargaren
Anniek de Pril
Renée Peters

Groep

Naam kind

paars/groen
geel
paars
rood
rood/ groen
rood
geel
Geel/groen

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

