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Genesis 6:8 Maar Noach vond genade in de ogen van de Heer

Beste ouders/verzorgers,
Voor u ligt Noach ‘s nieuwsbrief klaar. Hierin houden wij u op de hoogte van de belevenissen
van kinderen in de afgelopen periode.
Wij hopen dat u heeft genoten van het thema zon zee en strand. Ook de vakantie/
rustperiode is voorbij. We kunnen er weer tegenaan.

Even voorstellen...
Graag willen wij aan jullie voorstellen.
Pedagogisch werker: Afraajsa
Afraajsa heeft vele jaren ervaring in het Pedagogisch werk. Zij is de moeder van Desteny die
ook hier fijn komt spelen. Zij is ontzettend enthousiast en heeft erg veel zin om aan de slag
te gaan bij ons KDV. Afraajsa team Noach heet jou bij deze van harte welkom!
Stagiaire Pedagogisch medewerker niveau 3: Deedee
Deede is een 2e jaar studente van het Albeda college. Zij zal stagelopen tot eind juni en heeft
er erg veel zin in!
Stagiaire Gespecialiseerd Pedagogisch Werker niveau 4: Sharon
Sharon zit in haar laatste jaar en volgt haar studie ook op het Albeda college. Zij zal
stagelopen tot eind juni en ook zij heeft er erg veel zin in!
Stagiaire van de school Accent praktijkonderwijs: Precious
Precious volgt een maatschappelijk stage en vind het superleuk om te werken met kinderen!
Zij zal ook stagelopen tot de periode september 2017 tot 21 december 2017.

De afgelopen periode?
De afgelopen periode hebben wij met de kinderen gewerkt rondom het thema "Zon, zee en
strand". Wij hebben dit gedaan door o.a. met de kinderen verschillende knutselwerkjes te
maken rondom dit thema en door de zomer (strand)naar binnen te halen. De kinderen
hadden zaden van de lente gepland en die waren goed gaan groeien in de zon. Tijdens de
zomer hebben de kinderen de plantjes water gegeven en kunnen zien hoe de plantjes
groeiden. Nu de herfst is begonnen kunnen de kinderen gaan zien dat de plantjes de
blaadjes laten vallen.
Verder hebben de kinderen heerlijk buiten kunnen spelen met het heerlijke weer en hebben
ze genoten van de zon. De zand en watertafel, waren een groot succes met het warme weer.
Ga voor de foto’s naar de website: www.kinderopvang-noach.nl

Uitje
Ons 2e uitje was naar de kinderboerderij. Gezellig met de trein en de bus mee. Het weer was
goed. Een mooie stralende dag. We hebben de schaapjes en de geitjes geaaid. We hebben
de varkens gezien en horen knorren. Er waren zoveel dieren, de pauw met zijn mooie veren.

Die was prachtig. Al het moois hebben de kinderen mogen zien. We hebben samen nog
heerlijk gepicknickt en zijn voldaan weer terug naar ons mooie KDV gegaan.

Welkom
Wij van team Noach zijn ontzettend blij, want de kindjes blijven maar komen!
Met veel blijdschap willen wij dan ook Danique, Djazayra, Jeremiah, Janek, Jania, Joshua,
Filip en Desteny welkom heten.
Team Noach wenst jullie heel veel speel en leerplezier toe!

Thema
De aankomende periode gaan wij werken met het thema “herfst?”. Het thema sluit goed aan
want de herfst is weer begonnen. We gaan hier dus volop aan de slag mee!

Bezoek aan het bos
Om het thema voor de kinderen veel meer te laten leven zullen wij met de kinderen een
bezoek gaan brengen aan het bos. Een bezoek brengen aan het bos is niet alleen een leuk
uitje voor de kinderen, maar draagt natuurlijk enorm bij aan hun ontwikkeling.
Wat leeft er in het bos? Dat gaan we dus samen met de kinderen ontdekken en team Noach
heeft hier erg veel zin in!
Het bezoek aan het bos vindt plaats op dinsdag 17 oktober. We vertrekken om 10:00 uur.
Mocht u verhinderd zijn of kan/kunnen uw kind/eren om enige reden niet mee? Geef dit dan
a.u.b. zo snel mogelijk door aan de medewerkers.
Aan de ouders/verzorgers willen vragen om uw kind/eren (oude) kleding en schoenen aan te
trekken die vies mogen worden en een paraplu of regenjas. (Evt. regenlaarzen)

Op tijd beginnen
Wij van Team Noach willen de structuur en regelmaat die wij voor onze kinderen hanteren
graag blijven waarborgen. Het is ons opgevallen dat kinderen soms te laat naar binnen
worden gebracht. Wij willen ons zo begripvol mogelijk opstellen en begrijpen dat er soms
onmacht ontstaat waardoor kinderen niet op tijd binnen kunnen zijn. Wel willen wij u vragen
wij om dit soort situaties door te geven aan de medewerkers van team Noach.
Ook zien wij het als onze plicht om ouders/verzorgers erop te attenderen dat het van groot
belang is dat kinderen op tijd naar de groepen worden gebracht. Omdat wij om 09.00 uur
starten met ons dagprogramma is het storend voor de kinderen en de Pedagogische
medewerker als kinderen te laat binnen komen. Ook bestaat de kans dat uw kind geen fruit
krijgt als hij/zij te laat binnenkomt. Dit zou zonde zijn
Via deze weg willen wij ouders/verzorgers dan ook vriendelijk vragen om hier rekening mee
te houden. Dit is in het voordeel van de kinderen en voor het behoud van de structuur en
regelmaat die wij van team Noach erg belangrijk vinden.
Wij vertrouwen erop u via deze weg voldoende te hebben geïnformeerd en danken u alvast
vriendelijk voor de medewerking.
Open dag
Wij van team Noach zijn hard aan het werk om een groot succes te maken van ons KDV.
Om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met ons Chr. KDV Noach hebben wij op
zaterdag 24 juni een Open dag gehouden. Dit was voor ons een hele ervaring. Wij hebben
ervan genoten en hebben ons team van de beste kant laten zien.

Oudercommissie
Wij willen iedere ouder die zich heeft aangemeld voor de oudercommissie hartelijk danken
voor de aanmelding. Volgend jaar februari is het KDV 1 jaar. Dat is dan ook de periode
waarin wij willen starten met de oudercommissie.
Als er nog ouders zijn die zich willen inzetten voor de oudercommissie kan en mag dat
uiteraard. De start is februari 2018.

Belangrijke data
17 oktober
5 december
19 december
2 januari

: uitje naar het Schollebos
: kinderdag
: kerstviering
: nieuwjaarsborrel (hier krijgt u nog een uitnodiging voor)

Wij zijn van 25 december 2017 tot 1 januari 2018 gesloten!

Team Noach wenst u alvast een gezegende
herfst toe!

