
 

NIEUWSBRIEF 

November/  december  2018  

Jaargang 2018  

Nieuwsbrief 
 
 

Beste ouders, 

 
We hebben weer een nieuwe 
nieuwsbrief voor jullie met leuke  
feitjes en weetjes. Veel lees plezier! 

 
Kiki,  
 
In Oktober hebben wij op het KDV 
gewerkt aan het  thema ‘Bosdieren' . 
De kinderen hebben heerlijke 

boswandelingen gemaakt waarbij zij 
veel takken hebben verzameld. Met die 
takken hebben we een herfstafel 
gemaakt in de hal. De kinderen 
hebben egels gemaakt en bomen 
geverfd met handen en voeten. 
Wat zijn de groepen weer mooi 

geworden! Ook hebben we voor 11 
November lampionnen geknutseld.  
Alle kindjes hebben weer ontzettend 

hun best gedaan! 
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THEMA’S 2018 KDV  
 
 
November & December 

Sinterklaas & Kerst 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Wij starten binnenkort weer met een 

nieuw Kiki thema. Het nieuwe thema is 
"Sinterklaas". De kinderen zullen zich 
bezig houden met verschillende 
activiteiten omtrent Sinterklaas en alle 
groepen zullen weer worden 
omgetoverd om lekker in de sfeer te 

komen! Wij volgen het sinterklaas 
journaal op NPO 3, iedere avond om 
18:00 uur. 
 
 Sinterklaas komt  langs voor alle 
kinderen van het KDV op Dinsdag 4 

December. Dat wordt een gezelligheid! 
 
Na 6 December starten wij met de 
kerst. Wij zullen de opvang versieren 

tot een winterpaleis met alle toeters en 
bellen! 
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Ophalen kinderen! 
 
Ouders let op!! Wilt u er 
op letten dat de kinderen 
niet alleen naar beneden 

lopen als zij door u 
worden opgehaald bij de 
BSO. Ook mogen de 
kinderen NOOIT alleen 
met de lift! Alvast 
bedankt! 
  

 
Oproep BSO & KDV: 

 
Wij eten warm op de 
BSO tussen 17.00 uur en 
17.30 uur.  
Ook op het KDV eten wij 

een broodje tussen 16.00 
en 16.30 uur.  
Ouders kunnen hun 
kinderen voor of na het 
eten halen. 
Komt u tijdens het eten, 

wilt u dan zo vriendelijk 
zijn in de gang te 
wachten.  
Dit om onrust op de 
groep te voorkomen. 

Alvast bedankt! 
 

 
 
Stagiaires 
 
Blije Bijtjes 
Alysha (Maandag & 
Dinsdag) 

 
Wijze Uiltjes 
Yasmine (Donderdag & 
Vrijdag) 
 
Panda´s 

Gio-anne (Maandag & 

Dinsdag) 
 
Tijgertjes 
Mariella (Donderdag & 
Vrijdag) 
 

BSO Kidzclup 
Sonia (Donderdag & 
Vrijdag) 
Amanda (Maandag & 
Dinsdag) 
Serena (Dinsdag & 
Donderdag) 
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In het nieuwe jaar willen wij op de   
De Panda´s en op De Tijgertjes 
Kiki uit logeren starten. 
Wat we gaan doen en wat het precies inhoud 
krijgt u als ouder(s) later meer informatie 

over. 
 
 

 
 
 
Personeel: 

 
Wij verwelkomen onze nieuwe collega's 
Chekira, Imara, Alexandra en Priscilla.  
Deze dames werken bij ons op de groepen 
van het KDV. 

Ook verwelkomen wij Amita die bij ons 
werkt als groepshulp. 

 
 
Helaas gaat Kimberly ons verlaten! 
Zij gaat vanaf 1 Januari op een ander 
kinderdagverblijf werken. We gaan je missen 
Kim! Maar wensen je veel plezier bij je 
nieuwe baan. 

 
 
 
 
Mentorkinderen! 
 

Zoals de meeste ouder(s) waarschijnlijk al 

zullen weten, heeft ieder kind bij Sunny 
Garden met ingang van 1 November een 
mentor gekregen.  
Dit betekent dat elk kind wordt gekoppeld 
aan een pedagogisch medewerker die werkt 
op de groep van het kind.  

Deze pedagogisch medewerker volgt het 
kind in zijn/ haar ontwikkeling en bespreekt 
dit periodiek met de ouder(s).  
Voor de ouder(s) wordt dan duidelijk wie het 
aanspreekpunt is bij vragen over de 
ontwikkeling en het welbevinden van uw 
kind.  

Het overzicht van de mentorkinderen is 
terug te vinden op iedere groep. 

  
  
 

 
 
        

 
Verjaardagen van de leidsters: 
 
In de maand Oktober, November 
en December zijn de volgende 
leidsters jarig: 

 
Angelique 26 Oktober 
Fatima 26 Oktober 
Amita 29 November  
Chekira 28 December 
 

Allemaal alsnog en alvast 
GEFELICITEERD! 
 
 

Nieuwe kinderen:  
 
Op De Vrolijke Zonnetjes 

verwelkomen wij: 
Eley  
 
Op De Blije Bijtjes verwelkomen 
wij: 
Treasure Sky, Hailey, Realynn & 
Elijah 

 
Op De Tijgertjes verwelkomen wij: 
Tarique & Arianna 
 
 

Op de BSO Kidzclup verwelkomen 

wij: 
Jace, Rayen, Destiny, Lubina, 
Ravi, Elisa,  Tamalia, Janoah, 
Sefanja, Raphael, Nya, Jillisha, 
Ayden, Sumera, Ksenia en Jaimy-
lee 

 

Wij wensen alle kinderen en ouders 
heel veel plezier bij Sunny Garden! 
 
 
BSO Kidzclup 
Tijdens de herfstvakantie hebben wij 
een aantal leuke uitjes gehad 

waaronder een halloweenfeest en zijn 

we geweest in het belevenissenbos. 
In het Belevenissenbos hebben wij 
gewandeld en veel spulletjes uit het 
bos verzameld. Wij hebben dan ook 
van die spulletjes leuke knutsels 

gemaakt. 
De kerstvakantie komt eraan! we 
hopen op veel glittters, gezelligheid 
en sneeuw..... 
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Doorgeven belangrijke 
informatie 
Ouder(s) / verzorger(s) 

wilt u belangrijke 
informatie, zoals nieuwe 
adres gegevens, 
telefoonnummer, nieuwe 
school gegevens aan ons 
op tijd doorgeven. 
Ook als uw kind door 

iemand anders opgehaald 
wordt dan door u zelf. 
 
Denkt u eraan dat als 

uw kind van het KDV 
naar de BSO gaat dat u 

uw kind bij de BSO 
aanmeldt via het BSO 
inschrijfformulier. 
 
Colofon 
 
Wilt u reageren op deze 
nieuwsbrief? 

 
Neem dan contact met ons via 
telefoonnummer 036 5322669 of 
per e-mail via info@sunny-
garden.nl 
 
 KDV: 036-5499605 

 BSO: 036-5322669 

Algemeen: 036-5322669 

 

 

Edvard Munchweg 115 

1328 MK ALMERE 

Telefoon: 

036-5322669 

E-mail: 

info@sunny-garden.nl 

 

Website 

www.sunny-garden.nl 
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Oudercommissie 
 
Helaas hebben wij ook heel verdrietig 
nieuws. Een lid van de oudercommissie is 
tot groot verdriet, geheel onverwachts 

overleden. Haar naam is Kriszty 
Waterlander (moeder Esra). Wij wensen 
alle nabestaanden veel sterkte en kracht!  
 
Wij vragen onze ouders die 
geïnteresseerd zijn, zich aan te sluiten 

bij de oudercommissie. Mocht u 
interesse hebben of willen weten wat 
de oudercommissie precies inhoudt 

dan kunt u contact opnemen met 
Esther Seggers. Dit kan via 036-
5322669 info@sunny-garden.nl of via 
oudercommissieSG@outlook.com 

Eventueel uitgebreide informatie over 
de rechten en plichten van een OC is 
te bekijken op www.boink.info.  

 
Traktatietips: 
 
Bij een verjaardag hoort uitdelen en een 
feestje! U kunt als ouder(s) er opletten dat 

de traktaties zo gezond mogelijk zijn. En 
ook niet teveel. De kinderen hebben vaak 

genoeg aan iets kleins. 
www.voedingscentrum.nl   
 
 
Kerstsluiting: 

 
De kerstvakantie komt er weer aan en dat 
betekend dat uw kind(eren) meerdere vrije 
dagen hebben. Op Donderdag 27 
December en Vrijdag 28 December is de 
opvang officieel gesloten (zie 

jaarplanning). Echter is er eventueel 
opvang op aanvraag mogelijk! 
 
Indien u deze dagen toch gebruik wil 
maken van de opvang vragen wij u dit 

voor 10 december 2018 door te geven 
per mail op info@sunny-garden.nl.  

 
Let op: Bij de BSO worden er deze 
kerstvakantie weer leuke activiteiten 
gepland. Het is dus van belang dat u uw 
aanvraag voor opvang goed aangeeft 
omdat de activiteiten daarop worden 
aangepast. 

 
Bij te laat doorgeven/aanvragen van 
de dagen, kunnen wij geen opvang 
garanderen!  

 
Het team van Sunny Garden wenst 

u fijne feestdagen en een gelukkig 

en gezond 2019 toe!!   

 

 
Wist u dat…. 
 
Op De Vrolijke Zonnetjes 

-Alle kindjes al kunnen lopen 
- Barry en Darren grote broer worden 
Op De Blije Bijtjes 

-Marly en Valentina graag stapjes aan de 
hand doen 
-Reashano en Raeven zichzelf optrekken 
aan het hekje 
-Juf Jolaima weer terug is op de groep   
 
Op De Wijze Uiltjes 
-Myron een zusje genaamd Zora heeft 
gekregen! 
-Daan een zusje krijgt in Februari! 

-Juf Denise weer terug is op de groep   

 
Op De Panda´s 
-De kindjes allemaal zelfstandig kunnen 
eten en ook helemaal zichzelf aan en uit 
kunnen kleden 
-Alle kindjes naar de wc gaan 
-Kyano een broertje of zusje krijgt! 
-Hailey W. een grote zus wordt! 

-Juf Lavinia weer terug is op de groep  
 
Op De Tijgertjes 

-Alle kindjes nog heel erg genoten hebben 
van de na -zomer 
Wat een warme dagen nog tot half 

Oktober! 
-Wij op de groep een voorlees-boom 
hebben 

-Zayne en Danysha bijna naar school gaan 
-Dana naar school en een andere opvang 
gaat die dichter bij haar huis zijn 
  
Op De BSO Kidzclup 

-De kinderen netjes met bestek eten en 
servet gebruiken tijdens het avondeten 
-De kinderen met kaarten graag het 
spelletjes pesten spelen 
-De kinderen bezig zijn een ideeën box te 
maken en een kinderraad hebben 
samengesteld 
-Juf Esther weer terug is 
-Veel meiden graag hulpje willen zijn 
-Nog steeds leuk wordt gevonden om slijm 
te maken 
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