Nieuwsbrief maart 2016
Hallo allemaal,
De winter was af en toe prachtig maar de dagen worden alweer langer en de vogels horen we alweer
fluiten! Heerlijk de lente is in aantocht!

Veel leesplezier!
Team Madelief!
Voor meer informatie en foto’s verwijzen wij jullie naar onze website www.kdvmadelief.nl en volg
ons ook op Facebook!
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Nieuwe veranderingen/ wat is er allemaal gebeurd
-

De eerste Sneeuw!

Hoera! Wat waren we blij bij Madelief met onze eerste sneeuw en de kinderen natuurlijk ook!
Heerlijk spelen in de sneeuw , wat een feest! Ook leverde dat prachtige plaatjes op…..

2

-

De Koddige Kevertjes

Op 31 augustus is onze derde groep open gegaan, de Koddige Kevertjes. Een groep met veel ruimte
met een mooi uitzicht op de Berkel. Inmiddels draait de groep al een half jaar en voor wie nog
nieuwsgierig is naar de Kevertjes is altijd welkom om langs te komen.

-

Nationale voorleesdag

In het kader van de nationale voorleesdagen kwam op woensdag 10 februari jl. een mevrouw van
de bibliotheek Lochem een verhaal voorlezen. ‘We hebben er een geitje bij!’.
Het verhaal werd voorgelezen aan de hand van grote prenten met mooie kleurrijke tekeningen erop.
Dit maakte dat de kinderen direct geboeid waren door het verhaal. Het geitje wordt geboren, en wat
wordt er gegeten als er iemand geboren wordt? Beschuit met muisjes! Mmm!
Het geitje werd voor de kindjes ook tastbaar, doordat er een knuffel van een geitje werd
achtergelaten op Madelief, waar de kindjes later nog mee konden spelen. Ter afsluiting hebben we
een lied gezongen, over de geboorte van het nieuwe geitje. Sommige kindjes vonden het zelfs leuk
om er wat bij te dansen. Al met al, een geslaagde voorleesochtend!
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-

Blokhut

Zoals jullie inmiddels al gezien hebben ligt de fundering voor een blokhut er al (naast het schuurtje)
Binnenkort gaan we de blokhut in een weekend opbouwen. De blokhut met een kleine veranda gaat
gebruikt worden voor activiteiten met de peuters en de leidsters kunnen hun pauze hier ook
doorbrengen.
-

Veranda bij de Kevertjes

In de tuin van de Kevertjes gaan we in dit voorjaar ook een veranda plaatsen, waardoor de kinderen
makkelijker even naar buiten kunnen, net als bij de Vlinders en de Bijtjes.
-

Houten speelhuisje

Binnenkort wordt er een nieuw speelhuisje geplaatst in de tuin. Deze wordt vervangen voor het
plastic huisje die nu in de tuin staat.

-

Workshop Hooggevoeligheid

Op maandag 26 oktober hebben alle leidsters van Madelief een workshop gevolgd, gegeven door
Janneke van Olphen. Het hooggevoelige kind stond in deze workshop centraal. Waar komt het
vandaan, wat voelt een kind precies, en hoe kunnen wij daar als leidsters het beste mee omgaan. Een
zeer leerzame en inspirerende workshop, waaruit bleek dat alle kinderen wel iets hoog sensitiefs in
zich hebben. In september organiseren wij voor alle ouders een workshop hooggevoeligheid.
Voor meer informatie, neem een kijkje op de website: www.gevoeligheidgrootbrengen.nl
Ook zijn op deze site verschillende filmpjes te bekijken, waarin Janneke het één en ander toelicht.
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Hoera
Finn heeft een broertje gekregen, Lasse en Siem heeft een zusje gekregen, Suze. Isa heeft een zusje
gekregen, Lou en Yara heeft een zusje gekregen, Loeke. Van Harte Gefeliciteerd!

Leuke uitspraken
"Mijn vaders auto drinkt diesel, en mijn moeders auto benzine".
“Ik ben geen meisje ik ben een kind”
“ik wil kikkerkaas ( pindakaas) op mijn boterham”
“Mijn sokken zakken op”
“ Wil heel graag de lolifant (olifant)

Het Team
Op donderdag en vrijdag hebben we een nieuwe stagiaire op de vlinders: Annabel. Ze volgt de
opleiding SPW 4 en is eerstejaars student.
Ook hebben we twee nieuwe vaste invalskrachten. Welkom Joyce en Denise.
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Paasontbijt
Zet het vast in de agenda, Goede Vrijdag 25 maart van 9 tot 11 uur houden wij bij Madelief ons
Paasontbijt.
Alle papa’s, mama’s, broers en zussen zijn van harte welkom om gezellig te komen ontbijten en
natuurlijk eieren te komen zoeken in onze tuin!
Wij willen vragen om net als vorig jaar of iedereen iets lekkers te eten mee wil nemen voor het
ontbijt.
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Oproep aan de ouders
Het is voor de leidsters prettig als bij de binnenkomst de belangrijke spullen in het bakje in de
verschoonruimte wordt gedaan. Het boekje en de flessen/eten mogen op het aanrecht worden
gezet. Willen jullie ervoor zorgen dat er voldoende reservekleding in de tasjes zit en dat deze kleding
seizoensgebonden is. Dit geldt ook voor de slaapzakken: als jullie kind nog gebruik maakt van een
slaapzak dan deze svp meenemen naar Madelief.
Ook graag alles voorzien van naam van het kind, denk ook aan de jasjes en laarsjes!
Verder willen wij het volgende vragen: Matig uw snelheid op het toegangsweggetje naar Madelief.
Vanwege de spelende buurtkinderen en de (loslopende) dieren willen wij u vragen uw snelheid te
minderen op het weggetje naar Madelief en maximaal 30km per uur te rijden. Op de ‘grote’ weg mag
60 km per uur worden gereden.

Alvast bedankt!

Belangrijke data/ Feestdagen (noteer het vast in je agenda!)
- 25 maart, Paasontbijt! Van 9 tot 11 uur. Madelief is gewoon open!
- 28 maart, 2e Paasdag, Madelief is gesloten
- 20 en 21 april introductie Kinder EHBO, brief volgt
- 27 april, Koningsdag, Madelief is gesloten.
- 5 mei, Hemelvaartsdag, Madelief is gesloten.
- 16 mei, 2e Pinksterdag, Madelief is gesloten.
- week 21, opa en oma week
- 8 juli, BBQ
- September , workshop hooggevoeligheid
- 16 december, kerstborrel
- 26 december, 2e kerstdag, Madelief is gesloten.
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