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KOOG;
Oproep; Steeds meer ouders komen met de auto hun
kinderen brengen. Hier is niks mis mee want ouders
moeten ook gaan werken. Wilt u aub rekening houden
met de snelheid waarmee u het parkeerterrein
oprijdt of vertrekt? Er kunnen mede door het
slechte weer vervelende situaties ontstaan. Dank u.
Administratie; Mocht uw telefoonnummer zijn
veranderd, of hebt u een ander noodnummer, u bent
verhuisd of uw naw gegevens zijn veranderd? Geeft
u dit door via de mail aan de administratie via
administratie@stgkoog.nl ? Niet via Konnect a.u.b.
KC de Steiger; Afgelopen weken zijn er vorderingen
gemaakt in de verder samenwerking tussen KO de
Kajuit en BS de Steiger. Het pedagogisch raamplan
is ge-update. De protocollen en afspraken worden de
komende weken verder uitgewerkt.
Begin januari 2019 wordt alles concreet gemaakt.
Er is een werkgroep inrichten nieuw speelplein KC de
Steiger aan de slag om de inrichting ervan voor 1
augustus 2019 te voltooien.
Personeel; Ingrid is afgelopen week geopereerd aan
haar rug. Wij wensen haar een voorspoedig herstel
toe.
Goed doel: doppen sparen voor KNGF
geleidehonden.
Wist u dat plastic doppen geld waard zijn? Althans,
wel voor KNGF Geleidehonden. Per kilo ontvangt
KNGF Geleidehonden een vergoeding. Stichting
Kinderopvang Oud Gastel zal het jaar 2019 dan ook
dit goede doel steunen en vragen wij jullie om hulp.
Dus gooi de dopjes van frisdrank, melkpakken,
shampooflessen, tandpasta, schoonmaakmiddelen etc.
niet weg, maar lever ze bij Dikkertje Dap in. U
steunt niet alleen de opleiding van de geleidehonden,
maar spaart ook nog eens het milieu. Inmiddels
hebben alle doppen samen al duizenden euro’s
opgeleverd en willen wij ons steentje hieraan
bijdragen. Vanaf 1 januari 2019 gaat deze actie van
start en wordt u verder geïnformeerd over hoe deze
in te leveren.
Informatie;
De maand december staat voor de deur. Alle
voorbereidingen zijn al in volle gang bij onze
Stichting. Op 3 december komt Sinterklaas een
bezoek brengen aan alle kinderen in Oud Gastel en op
woensdag 19 december is er een kerstmarkt. We
sluiten dan onze Goede doel ‘Groen Ontmoet’ deze
avond af. Zij zullen met een kraam het spelen in de

natuur promoten. Verdere informatie volgt nog.
Feestmaand december wordt afgesloten met de
kerstvakantie. Om deze weken goed te plannen,
willen we u vragen om via Konnect uw kind af te
melden als hij/zij deze weken/dagen niet komt. We
hebben dan een goed beeld van de bezettingen op de
groepen in de kerstvakantie, zodat we dan ook
tegemoet kunnen komen aan de aanvragen voor
extra-/ruildagen.
Op maandag 24 december en maandag 31
december zouden wij het op prijs stellen alle
locaties van de Stichting om 16 uur te kunnen
sluiten.
Mocht dit in verband met uw werkzaamheden niet
lukken, gelieve dit aan te geven op de groep van uw
kind.
2019; Vrijdag 23 november zijn alle ouders
geïnformeerd over de nieuwe tarieven en
dienstverlening. Laten we hopen dat de in de
toekomst voor ouders de kinderopvang betaalbaar
blijft. Onze branchevereniging zal in Den Haag de
vinger aan de pols houden.
Contracten; Wilt u a.u.b. de contracten die u
ontvangt vóór 1 januari a.s. digitaal ondertekenen?
De opvang kan alleen verder gaan wanneer u deze
ondertekend retourneert.
Peuteropvang; met ingang van het nieuwe jaar gaan
de opvangtijden bij ’t Hummeltje wijzigen. Om beter
in te spelen op de ontwikkeling van de peuters is er
een langere tijd beschikbaar voor de medewerkers.
We zijn de ochtenden open en wel van 8.45 tot
13.00. De middagen zijn gesloten omdat deze
minimaal waren bezet. Het fruit en drinken wordt
geleverd door onze stichting. Dit geldt ook voor
peuteropvang Pinkeltje te Stampersgat.
belangrijke data
03-12
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31-12

Sint bij stichting
Sint bij KO de Kajuit
Betty jarig
Bestuur en medewerkers bijeenkomst
Isabelle 20 jaar in dienst
Isabelle jarig
Oudercommissie
Fit Chris 4-6 jarigen BSO
Kerstmarkt 17.30-19.30
Basisscholen vakantie en peuteropvang
Kerstavond(16.00 sluiting)
Kerstmis
Petra jarig
Oudjaar(16.00 sluiting)

Gaaf, de natuur!
Tegenwoordig kun je er eigenlijk niet meer om heen. Overal hoor je dat er natuurspeeltuinen,
speelbossen worden gerealiseerd en dat pleinen bij scholen en kinderdagverblijven groener worden
gemaakt.
Wellicht denk je moet het nu allemaal zo groen? Ja, eigenlijk wel ja. De natuur is voor kinderen van
onschatbare waarde en biedt vele mogelijkheden voor de ontwikkeling van kinderen.
Kinderen kunnen veel leren in de natuur. En dit kan op verschillende manieren. Sommige kinderen
gaan graag op ontdekking uit en klimmen in bomen, struinen door de bosjes en ontdekken zo van
alles in de natuur. Andere kinderen gaan rustig zitten en bekijken wat er eens onder een steen of een
takje in het bos zit. Want als je een tak optilt zie je dat er veel beestjes onder kunnen lopen. En het
ene lieveheersbeestje blijkt veel meer stippen als het andere lieveheersbeestje te hebben.
De fantasie van de kinderen kan in de natuur ook volop geprikkeld worden. Daarvoor hoeven wij als
ouders vaak geen sturing aan te geven. Kinderen komen van zelf op de meeste fantastische verhalen.
Kinderen maken met zand en water de meest mooiste slootjes. En graven in het zand net zolang tot
ze wellicht wel tot China kunnen graven of misschien liggen er nog wel dino botten of een grote schat
in het zand.
Hoe gaaf is het om op een heuvel te staan en je the king of the world te voelen. En te kijken welke
kriebels er in je buik komen als je de heuvel af rent of misschien is rollen van de berg eigenlijk nog
wel veel leuker.
Plassen die er kunnen liggen na een regenbui kunnen voor wedstrijdjes zorgen wie het er hardst kan
stampen in de plassen of bij wie komt het regenwater het hoogst. En wie kan er van de ene plas naar
de andere plas springen.
Het is natuurlijk ook leuk om je eigen hut te maken waarin je ineens ene holbewoner bent of die
verboden is voor ouders. Die hut kan dan ook nog versierd worden met allerlei blaadjes en zand om
het de allermooiste hut van de wereld te maken.
Wanneer je kind moe is van al die leuke dingen ga doen ook eens lekker rustig op het gras liggen. Kijk
eens naar hoe de blaadjes in de bomen bewegen door de wind, de wolken in de lucht veranderen. Of
misschien zien jullie samen wel mega mindy in de wolken of een ridder.
En weet je wat nu het allerleukste is aan al deze leuke dingen? Ondertussen stimuleert je kind zijn
motorische ontwikkeling, zijn cognitieve ontwikkeling, zijn sociale ontwikkeling, zijn zintuigelijke
ontwikkeling, ze leren samen werken, de creativiteit wordt gestimuleerd. En maak je herinneringen
die vat onschatbare waarde zijn voor later. Gaaf he, de natuur!
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