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Jeremiah 29:11 Ik weet de plannen die Ik voor u heb, zegt de Heere. ’Met deze
plannen heb ik uw geluk voor ogen, niet uw ongeluk. Ik wil u weer een toekomst en
nieuw hoop geven.

Beste ouders/verzorgers,
Voor u ligt Noach ’s eerste nieuwsbrief van het jaar 2018 alweer klaar. Hierin houden
wij u op de hoogte van de belevenissen van kinderen in de afgelopen periode en
natuurlijk over het programma wat we gaan aanbieden komend tijd.
Wij hopen dat u heeft genoten van de feestdagen en de rustperiode. Wij van team
Noach hebben er zin in en gaan vol blijdschap en dankbaarheid de aankomende periode
tegemoet.
Wij willen u danken voor het vertrouwen wat u in ons stelt en hopen weer een op
prettige samenwerking met u. We wensen u veel leesplezier en als er vragen zijn over de
nieuwsbrief of over de activiteiten die we aanbieden, laat het ons dan gerust weten.

De afgelopen periode?
De afgelopen periode hebben wij met de kinderen gewerkt rondom het thema "Herfst".
Wij hebben dit gedaan door o.a. met de kinderen verschillende knutselwerkjes te maken
rondom dit thema en de herfst naar binnen te halen.

Kinderdag
Op 5 december hebben we kinderdag gevierd met de kinderen. Wat hebben we het leuk
gehad. De kinderen hebben hun eigen pepernoten gebakken en mochten bij de openhaard
hun cadeautjes uitpakken.

Uitstapje
Ons uitje was dit keer gezellig met de bus naar het Alexandrium. Onderweg door het
raam naar buiten kijken, want er viel natuurlijk van alles te zien! Samen met de kinderen
struinen door de speelgoedwinkels, cadeautjes uitgezocht voor kinderdag en op het eind
een lekkere traktatie. De kinderen hebben erg genoten!

Kerstbrunch
Onze eerste kerstbrunch was een groot succes. Alle kinderen aan een lange mooi
gedekte tafel in ons mooi versierde groep. Kerstballen op de deur, raamhangers tegen
het raam, overal mooie knutselwerkjes van de kinderen en overal lichtjes. Wat hebben
we samen genoten.
Ga voor de foto’s naar de website: www.kinderopvang-noach.nl

Thema
De aankomende periode gaan wij werken met het thema “winter ”. Het thema sluit goed
aan want de winter is weer begonnen en dat is wel te voelen. We gaan hier dus volop aan
de slag mee!

Afscheid
Helaas hebben we afscheid moeten nemen van Rianne. Zij werkt niet meer bij ons KDV.

Welkom
Met veel blijdschap willen wij van team Noach, Shreya, Ellana en David welkom.
Team Noach wenst jullie heel veel speel en leerplezier toe!

Beleidsplan
In het beleidsplan van KDV Noach zijn een aantal aanpassingen gemaakt. Ook het
protocol huisregels is aangepast. Het is van groot belang om op de hoogte te blijven van
deze veranderingen. Wij willen u dan ook vragen om deze goed door te lezen op de
website.
Nieuwjaarsborrel
Om het nieuwe jaar met u in te luiden hebben wij op 9 januari een nieuwjaarsborrel
gehouden. Dankzij uw aanwezigheid hebben wij het erg gezellig gehad!

Nieuwe kwaliteitseisen kinderopvang

Vanaf 1 januari 2018 zijn peuterspeelzalen kinderdagverblijven
De overheid wil dat de kwaliteit van de peuterspeelzalen verbetert. Daarom gaat op 1 januari
2018 de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in. Deze wet stelt
peuterspeelzalen gelijk aan kinderopvang. Dit betekent dat peuterspeelzalen aan dezelfde
kwaliteitseisen moeten voldoen als kinderdagverblijven. Dankzij deze wet kunnen ouders
met een kind op de peuterspeelzaal in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag.

Meer informatie over nieuwe regels voor kinderopvang en
peuterspeelzalen
Op de website Veranderingenkinderopvang.nl vindt u meer informatie over de nieuwe
kwaliteitseisen. Deze informatie is vooral bedoeld voor professionals in de kinderopvang.

Oudercommissie
In de vorige nieuwsbrief hebben wij u medegedeeld in februari te starten met de
oudercommissie. Dit schuift door naar maart. Wij willen iedere ouder die zich heeft
aangemeld voor de oudercommissie hartelijk danken voor de aanmelding.
Als er nog ouders zijn die zich willen inzetten voor de oudercommissie kan en mag dat
uiteraard. De start is maart 2018.Heeft u vragen, ideeën of advies dan mag u ook altijd
een berichtje in onze brievenbus gooien. Deze staat naast de deur van de ingang.

De verplichte vaste feestdagen 2018
•
•
•
•
•
•
•
•

Nieuwjaarsdag 1 januari (maandag)
Tweede paasdag 2 april (maandag)
Koningsdag 27 april (vrijdag)
Bevrijdingsdag 5 mei (zaterdag)
Hemelvaartsdag 10 mei (donderdag)
Tweede pinksterdag 21 mei (maandag)
Eerste kerstdag 25 december (dinsdag)
Tweede kerstdag 26 december (woensdag)

Wij zijn van 13 tot en met 26 augustus 2018
&
van 25 december tot en met 1 januari gesloten!

Team Noach wenst u een gezegende winter toe!

