waterreservoir en de hele ruimte wordt opnieuw
betegeld en krijgt een nieuwe radiator.
We weten dat er bij verbouwen wat troep en overlast
hoort, daarom proberen we de meeste overlast in het
weekend te plannen. Op die manier hebben kinderen,
ouders en collega’s er zo min mogelijk last van. Excuses
voor het ongemak, maar het wordt héél erg mooi…. ;-)’

De binnentuin op de schop
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Oplettende ouders zagen al dat we de binnentuin op
Het Koninkrijk helemaal hebben leeggehaald. Afgelopen
vrijdag haalden we tevens de grote berk neer.

Dag allemaal
Daar zijn we weer! Na een heerlijke nazomer is het
inmiddels ècht herfst. Het blad valt in no time van de
bomen, wat voor heerlijke bladerenpret zorgt en een
hoop tuinwerk… Inmiddels hebben we ook herfstweer en
komen de echte buien ook weer uit de lucht.
Voor u ligt een nieuwe Praatjesmakers met in deze editie
nieuwe ontwikkelingen rondom BSO Schatrijk en BSO Villa
Vorstelijk… Een kleine interne verbouwing en de
binnentuin op de schop bij Het Koninkrijk…En op de
kinderdagopvang kwam Fotograaf Lotte weer langs…..
Heel veel leesplezier!

Nieuwe ontwikkelingen
Zoals sommigen wellicht gehoord hebben, willen wij na
de herfstvakantie een verandering gaan doorvoeren op
de BSO van Villa Vorstelijk.
We willen de oudste kinderen van de BSOgroep Stralend
meer uitdaging bieden door ze op te vangen op onze
BSO Schatrijk. Deze kleinschalige BSO bevindt zich in de
Paasbergschool naast groep 3 in het nieuwbouw
gedeelte.
Hier zijn meer kinderen in deze leeftijdscategorie en
bieden we activiteiten die gericht zijn op meer
zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Daarnaast kunnen
we op deze BSO meer Sport&Fun activiteiten bieden en
kunnen kinderen afspreken met hun vrienden en
vriendinnen op het schoolplein. Onze ervaring leert dat
kinderen het, door het bieden van meer uitdaging, veel
beter naar hun zin hebben op een BSO en daar spelen
we graag op in.
De kinderen hebben afgelopen weken al een paar keer
mogen kennis maken en waren meteen enthousiast.
Maickel (pedagogisch medewerker op Villa Vorstelijk) zal
met deze groep kinderen meegaan naar de
Paasberglocatie. Als uw kind tot deze groep behoort dan
bent u daar vorige week al over geïnformeerd.
Op Villa Vorstelijk schuiven de oudste kinderen van groep
Glans door naar groep Stralend. Zodat we meer kinderen
van dezelfde leeftijd bij elkaar op een groep krijgen.
Voor alsnog hebben ouders positief en enthousiast
gereageerd op onze plannen.
We vertrouwen erop dat alle kinderen snel gewend zullen
zijn aan de nieuwe situatie.

Helemaal sjiek
Op Het Koninkrijk zijn we
druk aan het klussen. Na
een vernieuwing van de
raampartij en uitbouw bij
Bliksem wordt nu ook de
grote sanitaire ruimte
aangepakt. De toiletjes
worden vernieuwd, krijgen
een ingebouwd

Nu zijn we zover dat we ons weer bezig kunnen houden
met de opbouw. De binnentuin wordt gereed gemaakt
als fijne speelplek voor de 0-2 groepen. Zo wordt hij
betegeld zodat kinderen er een rondje kunnen maken
op klein rijdend materiaal. Komt er een houten
speelhuisje om in te spelen. Willen we een zand/
waterhoek om lekker te scheppen en te kliederen. Om
het geheel gezellig groen te houden willen we er ook
plantenbakken plaatsen. De grote berk is dan wel
geveld, maar we gaan hem nog heel nuttig gebruiken.
Van de dikke stam zijn kabouterkrukjes gezaagd en van
de stevige takken zijn korte stukjes gezaagd, waarmee
de kinderen kunnen bouwen en sjouwen.
De binnentuin wordt zo ingericht dat baby’s en
dreumesen er veel makkelijker en ook voor korte
momenten kunnen verblijven/buitenspelen en dat deze
ruimte een verlengde wordt van de groepsruimte.
We kunnen niet wachten tot het klaar is!

Liever gezond...
Iets te snoepen op zijn tijd is leuk, maar met al die
kinderen die willen trakteren als ze jarig zijn….eet je al snel
best veel zoetigheid…. Steeds meer ouders zijn zich
bewust van wat ze eten en waarmee ze hun kinderen
willen voeden. Er is een groeiende groep ouders die
bijvoorbeeld faliekant tegen suiker is. Hierdoor mogen
sommige kinderen niet pakken wanneer er getrakteerd
wordt en dat is voor de groepsleiding een vervelend
dilemma. We willen dat jarigen gezellig kunnen trakteren
en dat alle kinderen kunnen genieten van de traktatie.
Daarom willen wij ouders vragen hun creativiteit los te
laten op een gezonde traktatie.

Dus liever geen winegums, drop, spek, lolly’s, cupcakes,
chocola en chips met een smaakje…
Liever iets met fruit, groente (komkommer,
(snoep)tomaat, zoete paprika, wortel, minimais, etc.),
naturel chips, bladerdeeg, filodeeg, etc.
Google op gezonde traktaties en je hoeft het niet eens
meer zelf te bedenken… ;-)

Even kijken naar het vogeltje!
Eind september en begin oktober kwam Fotograaf Lotte
weer bij Villa Vorstelijk en Het Koninkrijk op bezoek.
Dit jaar hebben we in overleg met Lotte voor een andere
invalshoek gekozen. We hebben de kinderen zoveel
mogelijk buiten spelend gefotografeerd in een wat
natuurlijker omgeving en actiever dan u van ons gewend
was in de afgelopen jaren.
Komende week zullen naar alle waarschijnlijkheid de
laatste ouders een inlogcode ontvangen om de foto’s
digitaal te bekijken en te kunnen kopen.
Uit de reacties maken we op dat veel ouders heel
enthousiast zijn over de foto’s… Daarom hopen we dat
Lotte volgend jaar weer langskomt!

Beetje veel
zwanger…
We streven naar een
record lijkt het…want we
tellen binnen een jaar 10,
ja TIEN! zwangere
collega’s!!! Bij de vierde
collega, bedenk je wie er nog meer op het
nominatielijstje zou kunnen staan, bij collega zes ben je
blij dat er weer een paar maanden tussen zit… Bij de “ik
ben zwanger”-melding van collega tien zijn de eerste
collega’s gelukkig alweer aan het werk!
Met deze tsunami van zwangere collega’s kost het Paula
heel wat hoofdbrekens om alle zwangerschapsverloven
en een enkel ouderschapsverlof in te plannen…

Vervanging Elain op Paleis Eigenwijs
In verband met toenemende klachten rondom haar
zwangerschap heeft Elain op advies van haar
verloskundige en in overleg met ons besloten minder uren
te werken en haar coördinerende taken neer te leggen.
Zij zal tot haar verlof op 6 december a.s. werkzaam zijn
als pedagogisch medewerkster op Schatkamer.
Marjolein Vermei zal haar coördinerende taken op zich
nemen. Omdat Elain ook ouderschapsverlof opneemt,
verwachten wij haar volgend jaar op 6 juni weer terug.

Willen jullie…
Een setje (of twee) reservekleding in de goede maat
voor het juiste seizoen meegeven om op alles voorbereid
te zijn…. In geval van zindelijkheidstraining, een w.c.ongelukje, lekker enthousiast stampen in de plassen, je
beker omgooien of je buurman deed het…

Tip!
Afgelopen weken hadden we wisselend weer. ’s
Morgens kan het heel fris zijn, ’s middags is het gewoon
warm. Wat trek je je kind dan aan? We zien kinderen
soms te fris en andere keren te warm aangekleed… Een
goede tip is om kinderen in het voor- en najaar te kleden
met meerdere laagjes. Een t-shirt, een capuchonvest en
een bodywarmer of dunne jas geven nu eenmaal net
iets meer mogelijkheden dan een shirt met een jas. Met
meerdere laagjes kan de groepsleiding per moment
bekijken hoe warm of koud het is als we buiten spelen en
voorkomen we dat kinderen kouvatten.

Rest ons nog jullie een fijne
herfstvakantie toe te wensen!

Ons laatste babynieuws….
Hebben we in volgorde van uitgerekende datum Lena
inmiddels bevallen van haar tweede, dochter Yara.
Debora inmiddels bevallen van haar derde, zoon Lev.
Anneloes en Manon (Het Koninkrijk) zijn met verlof, Joyce
gaat op 15 november met verlof en Elain op 6
december. Marianne (Schatrijk) is begin maart
uitgerekend van haar eerste kind.

Dat was het weer,
tot de volgende keer!

En onze nieuwkomer Danieke heeft het blije nieuws nèt
met ons gedeeld. Zij is begin mei uitgerekend van haar
eerste kind….Van harte gefeliciteerd!

