april 2016
Beste Ouders,
Graag wil ik iedereen enorm bedanken voor de mooie bijdragen
aan het herinneringsboek dat gemaakt is ter ere van mijn
afscheid. De prachtige tekeningen, kaarten, lieve woorden en
leuke herinneringen maken dit tot een geweldig document om
nog regelmatig door te bladeren. Ook dank voor de bloemen en
attenties ontvangen tijdens de receptie. Ruim 18 jaar geleden
had ik de moed om een eigen bedrijf op te zetten. Ik kijk hier met
veel tevredenheid en trots op terug. Nadat ik ook de moed had
om te stoppen, kan ik iedereen vertellen dat ik enorm geniet van
mijn rust en vrije tijd. Zelfs nu kom ik nog steeds tijd te kort.
Hierbij dank ik iedereen voor het vertrouwen dat ik de afgelopen
jaren heb mogen ervaren.
Hartelijke groet, Marianne
De Tweeling Kinderopvang is Fairtrade!
De Tweeling Kinderopvang voldoet aan de Fairtrade criteria van de gemeente Nijmegen.
De eervolle titel Fairtrade Gemeente geeft aan dat een stad bijzonder veel aandacht besteedt aan
eerlijke handel. In een Fairtrade Gemeente worden veel fairtrade producten verkocht, gekocht en
gebruikt door supermarkten, kledingwinkels, kerken, verenigingen, scholen, bedrijven, de gemeente,
consumenten, et cetera.
Om de titel Fairtrade Gemeente te verdienen werkt de
lokale gemeenschap aan zes campagnecriteria. Een
onafhankelijke jury toetst of gemeenten voldoen aan deze
criteria en zich Fairtrade Gemeente mogen noemen. Het
unieke element aan de campagne is dat iedere doelgroep
in een gemeente hierbij wordt betrokken.
Studiedag
Op 17 maart hebben we een leerzame en succesvolle studiedag gehad. Deze stond dit jaar in het
teken van “groeien van binnenuit”, een training communiceren vanuit je hoofd, hart en buik door
Anneke Durlinger. Ook zijn we gestart met de training TINK, wat staat voor ”Taal en
Interactievaardigheden in de kinderopvang”, om in de groepen nog meer kwaliteit te kunnen (blijven)
bieden. Cathalijne Dekkers zal dit traject begeleiden. Heel interessant was ook de workshop
“Kindertekeningen door Nicole van Wagensveld en Myrthe Versteeg. Al met al een intensieve maar
positieve en creatieve dag!
Personele wijzigingen
Vanaf maart versterkt Fenna Wilms het team van de rode groep, nu Suzanne Drieszen is vertrokken.
Daarom hebben we een nieuwe flexibele kracht voor 28 uur aangenomen: Chelsea Heeren. Op
kantoor komt één keer per week Jeroen Stoffels het team versterken. Wij feliciteren Fenna, Chelsea
en Jeroen met hun nieuwe functies!
Compenseren gesloten feestdagen
Een gemiste sluitingsdag kan binnen drie maanden in overleg worden gecompenseerd. Dat betekent
ook, dat u deze dag al van te voren aan kunt vragen via de mail, bijvoorbeeld in april voor
Hemelvaartsdag. Denkt u er wel aan, dit twee werkdagen of langer van tevoren aan te vragen, dan
kunnen wij de opvang garanderen. Korter van tevoren mag wel gevraagd worden maar is dan
afhankelijk van groeps- en personeelsbezetting;
10-minutengesprekken
Eind mei vinden de jaarlijkse 10-minutengesprekken met de pedagogisch medewerkers weer plaats
in de avonduren. Op de groepen zal een intekenlijst voor ouders bij het logboek komen te liggen.
Tijdens deze gesprekken wordt de ontwikkeling van uw kind aan de hand van het Vroege Vogel
Ontwikkelingsformulier 0-4 besproken. Er is ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en het stellen
van vragen. Wij vinden het heel zinvol als ouders van deze mogelijkheid gebruikmaken, ook als alles
goed gaat!
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

De Tweeling is gesloten:
Koningsdag
wo 27-4-2016
Hemelvaart
do 5-5-2016
Dag na Hemelvaart
vr 6-5-2016
2e Pinksterdag
ma 16-5-2016
Vierdaagsevrijdag
vr 22-7-2016
Kerstvakantie
25-12-2016
t/m 1-1-2017
Belangrijke data
10 minuten gesprekken
groene groep
ma 23-5-2016
blauwe groep
di 24-5-2016
gele groep
wo 25-5-2016
rode groep
wo 25-5-2016
paarse groep
do 26-5-2016
Modderdag
Picknick
Dag van de pedagogisch
medewerker
St. Maarten
Sinterklaasviering 3+

wo 29-6-2016
vr 1-7-2016
do 15-9-2016
vr 11-11-2016
di 29-11-2016

Wij
feliciteren
Joy de
Koning van
harte met de
geboorte van
haar zoon
Siem!
Open dagen scholen
Wij wijzen alle ouders erop, zich op tijd te
oriënteren op de gewenste basisschool
voor hun kind, open dagen van de
scholen te bezoeken en zich in te
schrijven via http://www.schoolwijzer.nl/
Houdt u er rekening mee, dat er op
sommige scholen een wachtlijst is.
Zonnebrand
De tijd van het insmeren tegen
verbranding door de zon is weer
aangebroken! We gaan ervan uit dat de
kinderen thuis al zijn ingesmeerd met een
product dat lang effect heeft. Het gaat
namelijk ten koste van de kostbare
buitenspeeltijd als de pedagogisch
medewerkers alle kinderen eerst nog
moeten insmeren. ’s Middags smeren wij
de kinderen in. Verder stellen we het op
prijs als de kinderen een petje of hoedje
in hun mandje hebben. Ook
reservekleren zijn heel handig.
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Nieuwsbrief van de Tweeling
Nieuws van de groepen
Nieuws van het atelier
Op het atelier zijn er nu huizen voor alle
dieren. De giraf heeft natuurlijk een hoog
huis nodig en de muizen vinden hun
kleine huisje waar het dak af kan wel fijn.
Soms gaan de dieren op bezoek bij
elkaar en als de apen erbij gehaald
worden wordt het apenkooien voor de
drieplussers! Gelukkig hebben we ook
nog de (dieren)yoga…
Op de gele groep hielden de kinderen de vrachtwagen die het nieuwe speelzand kwam brengen
goed in de gaten. Wat een geweldige berg zand voor de zandbak!
Op de blauwe groep werd de lente gevierd, de bloesem in de tuin bewonderd en druk
geschommeld. Sommige kinderen willen graag alleen in de schommelband, andere peuters vinden
het wel gezellig met zijn tweetjes. Maar even wachten tot je aan de beurt bent, dat wordt nog flink
geoefend.

Op de paarse groep hadden ze de nieuwe auto’s die de tuincommissie heeft aangeschaft direct
ontdekt op de tafel in de zandkuil. Zo mooi, zo groot. Zo geel…dat wordt nog moeilijk kiezen!
Op de groene groep is Anneke met een paar kinderen gaan snoezelen. Vooral de steeds van kleur
veranderende belletjes van de bubbel unit viel in de smaak. Maar je kan de belletjes niet laten
knappen, zoals bij de belleblaas op de groep…

Op de rode groep zijn de kinderen bezig met het thema kunst. De kinderen hebben onder andere in
de hal met los materiaal een grote mandala gelegd. Op de groep hebben de kinderen op een
bijzondere manier geëxperimenteerd met kleuren mengen: ze mochten de rode, blauwe en gele verf
onder plastic folie met hun handen uitwrijven. Dit leverde veel verwondering en prachtige
kunstwerken op.
Risico-inventarisatie en Evaluatie
In mei zal de jaarlijkse Risico-inventarisatie Veiligheid en Gezondheid weer worden afgenomen. Alle
groeps- en overige ruimten en onze werkwijzen worden dan opnieuw zorgvuldig door ons
beoordeeld: voldoen we nog aan alle voorwaarden voor een veilig en gezond leefklimaat voor de
kinderen? Om dit nog vollediger te maken, kunt u als ouder eventuele verbeterpunten mondeling of
via de mail doorgeven aan Cathalijne Dekkers of aan de pedagogisch medewerkers.
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De uitdeelmuis kijkt of hij nog wat te eten
vindt in de bekers
In de autohoek kan je de snelwegen ook
op een andere manier bouwen.
Fileprobleem opgelost!

Met het mooie weer gaan de kinderen bij
het atelier regelmatig naar buiten, kijken
hoe de planten in de moestuin groeien,
op het schoolbord krijten of lekker op stap
met de grote fiets.

Nieuwsbrief van de Tweeling

Van de oudercommissie
De oudercommissie bedankt Francis van Haandel voor haar betrokken inzet bij de OC! Door de kennis van Francis en haar
partner is de OC gegroeid in professioneel opzicht, zijn de nieuwsbrieven verrijkt met OC-input en verliezen we een fijne
notulist. In mei gaat Sjoerd naar school en zullen hij en Francis de Tweeling helaas gaan verlaten. Veel plezier op school en
nogmaals hartelijk bedankt!!
We feliciteren ons lid Nicolette Spaargaren met haar prachtige dochtertje Aurélie, hoera!, Muriël heeft er
een zusje bij!
Op vrijdag 18 maart was daar het afscheid voor ouders en kinderen van Marianne. Namens alle ouders
konden
we Marianne ter herinnering een prachtig boek vol knutsels overhandigen. Er waren échte kunstwerkjes
bij, alle ouders en kinderen, dankjulliewel!! En natuurlijk namens ons allemaal Marianne, ontzettend
bedankt voor je 18 jaar inzet en toewijding aan het mooiste, fijnste en beste KDV van Nederland!
Wat een klein/groots feestje was het weer op zondag 20 maart tijdens het jaarlijkse paaseieren zoeken!
Vele papa’s en mama’s kwamen samen met hun kinderen naar de tuin van de Tweeling. Hier
hadden de paashazen allemaal eitjes verstopt. Met de prachtigste (zelf geknutselde) mandjes, waren de kinderen én de
ouders flink op zoek. Achter de bamboe? In de Tunnel? Ja, ja, daar!! Het was weer erg gezellig!

Wisten jullie dat…
o Wij als OC bij de sollicitatiegesprekken mochten zijn.
o De Rode groep een hele lieve, nieuwe vaste leidster heeft: Fenna! Welkom Fenna!
o De notulen van elke oudercommissie-vergadering te vinden zijn op de website.
o Je al je vragen kunt mailen naar het e-mailadres van de OC: OC2ling@kdv-detweeling.nl, maar je ons natuurlijk
ook in de gangen even kan aanspreken.

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

Groep

Naam kind

paars/groen
geel
paars
rood
rood
geel
Geel/groen

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

