
 

 

 

      
  

  

Kinderdagverblijf 

1e kwartaal 2019 

Noodnummer: 0620555856 

 
Dag 2018, Hallo 2019!  
We hebben veel leuke dingen gedaan in 2018; 
Geknutseld,  gegymd met meester Geert, gedanst met juf Kim, 
boekjes gelezen, liedjes gezongen, lieve nieuwe vriendjes/
vriendinnetjes mogen ontmoeten, buiten gespeeld en natuurlijk 
veel feestjes gevierd! Het jaar 2019 is al 1,5 maand oud en wij 
hebben zin in het voorjaar. Om nieuwe leuke mooie herinnerin-
gen met elkaar te gaan maken! Ook gaan wij in 2019 weer veel 
nieuwe vriendjes en vriendinnetjes ontmoeten, daar hebben wij 
natuurlijk heel veel zin in! 

 

Wisten jullie dat voorlezen de fantasie prikkelt? En ook dat het de taal- en  

spraakontwikkeling en sociaal-emotionele vaardigheden stimuleert? 

Wij lezen dan ook regelmatig voor op de peuterspeelgroep. Vorige week hebben we een 

voorleesontbijt met de kinderen gehad.  Gezellig samen zijn met wat lekkers en luisteren 

naar een verhaal. Één verhaal? Nou zelfs wel 3 verhalen. Het was een groot succes bij 

de kinderen en bij de juffies. Gaan we zeker nog een keer doen! 

Op ‘t Hoekje zijn we druk bezig met Puk activiteiten. Het thema is “Welkom Puk.” 
Zo hebben we water geverfd met Puk en de kinderen hebben Puk ingekleurd met water 
verf. 
We zingen ook elke ochtend in de kring liedjes met Puk; “hallo hallo hallo, ik ben Puk, 
hallo hallo hallo en wie ben jij?” Zo gaat het liedje en daarna wordt er een verhaaltje 
voorgelezen. Omdat het winter is, zijn we nu Puk zijn muts aan het knutselen, dan krijgt 
hij een warm hoofdje. 
Sinds kort heeft Puk ook een vriendinnetje bij KDV ’t Hoekje. Zo lief. De kinderen vinden 
dat heel grappig en leuk voor Puk. 



 

 

 

 
 

 
 
 
 

      
  

  
 
 
 
 

Zoals jullie hebben gezien hebben wij een bekend gezicht weer terug op de groep, wel-
kom terug Yfke!! Ook hebben wij er een stagiaire bij op de groep. Zij liep eerst stage bij 
de Bijtjes en loopt nu bij ons stage, welkom Ellis!  
 
Afgelopen week hebben wij het voorlees ontbijt gehad. De kinderen hebben zitten  
smullen van een eierkoek en krentenbol. Ondertussen lazen we het boek voor;  ‘een huis 
voor Harry. ‘ Harry is altijd binnen. Tot Vera hem vraagt om tikkertje te spelen. Hij rent 
achter haar aan, maar raakt verdwaald. Hoe komt hij nu weer thuis? 
 Met Puk hebben we een spelletje gedaan met rollen over de grond, wat een feest is het 
toch elke dag weer!! 

De afgelopen maanden is het lekker druk geweest Sint, Kerstmis en oud en nieuw! 
Het begon al in november met de intocht van de Sint, ook dit jaar was de Sint ons niet 
vergeten en kwam gezellig langs op de groep. 
Wat zijn we verwend, van handpoppen tot bouwblokken en nog veel meer.  
Daarna kwam kerst, heel de groep was versierd met allemaal mooie lampjes en  
gekleurde kerstballen, de kinderen keken hun ogen uit en konden er geen genoeg van 
krijgen.  Ook oud en nieuw was erg gezellig, alle kinderen kregen een oliebol en dat was 
smikkelen. 
Begin januari begon de echte winter, het sneeuwde en dat was erg interessant, we  
hebben de kinderen kennis laten maken met de sneeuw en met de grote kinderen zijn 
we lekker buiten met sneeuwballen en de slee gaan spelen. 
Tegelijker tijd hebben we met PUK ook echt niet stil gezeten, we zijn druk bezig geweest 
met het thema “Welkom PUK”.  
 
Pukliedje  
Hallo hallo hallo ik ben PUK, hallo hallo hallo en wie ben jij?  
Wij zijn de Bijtjes Janet, Janneke en Kim 

Hier het eerste nieuwsbrief stukje van 2019 van de Vlinders. 
Helaas hebben we afscheid genomen van onze collega Florien en hebben we per  
7 januari onze collega Femke verwelkomd. 
 
Met Puk zijn we begonnen aan het thema ‘Welkom Puk’. We vertellen aan Puk hoe het 
met ons gaat, we leren Puk liedjes, dansjes en spelletjes. We leren Puk het dagritme en 
als we gymmen, knutselen of buiten spelen is hij overal bij.  
 
We genieten van Harry de poes, het boek van de nationale voorleesdagen. 
Natuurlijk hopen we nog op sneeuw en ijs maar wel met een zonnetje erbij! 



 

 

 

      
  

  
 
 
 
 

 
Het nieuwe jaar is weer aangebroken dus beginnen we met een frisse start! De Krekels 
krijgen steeds meer kindjes erbij, dus onze groep word steeds groter. Daarom zijn we 
heel blij dat Ilvia als leidster bij ons is gekomen. Welkom! 
Verder hebben wij flink genoten van de sneeuw, wat was dat leuk!  
 
Ook Puk is weer van harte welkom dit jaar! Zingen in de kring, mooie knutsels maken, 
bezoekjes en gezelligheid met elkaar!  

 
Als oudercommissie stellen wij u graag op de hoogte van ontwikkelingen en onze activiteiten. 
 
Bezigheden van de oudercommissie 
De afgelopen maanden hebben we de adviesaanvraag voor de tarieven 2019 behandeld. 
Daarnaast is de reorganisatie van Kivido besproken en zijn we betrokken bij het initiatief van 
de gemeente Hoeksche Waard: ‘It takes a village to raise a child’. 
 
Word lid van de oudercommissie 
Vindt u het leuk om als ouder mee te praten over het beleid en de activiteiten van Kivido? 
Wij zoeken voor de volgende locaties nog leden voor de oudercommissie: ’t Hoekje, Villa 
Rembrandt, Villa Batavia, Villa Spetter, Villa Fonte, Villa Keuvel, Villa Parel, Kivisport  
Schenkel, De Driewieler, Villa Keuterwijs, Villa Bien, Villa Druppel en Villa Hof. 
 
Op de website van Kivido vindt u de leden van de oudercommissie (onder ‘Contact’). Neem 
gerust een kijkje om te zien wie de verschillende locaties vertegenwoordigen! 
 
Voor vragen, tips of aanmeldingen kunt u mailen naar oudercomissie@kivido.nl. 
 
Meer informatie ontvangen? Mail dan naar: oudercommissie@kivido.nl 
 

 
              Bianca                     Jonna                  Astrid 
 
- Bianca van der Giesen per 01-11-2018 als pedagogisch medewerker. 
- Jonna de Jong per 01-11-2018 als personeelsplanner en pedagogisch                
medewerker. 
- Astrid van Nieuwenhuijzen per 01-12-2018 als pedagogisch medewerker. 
 

mailto:oudercommissie@kivido.nl


 

 

 

       
  

  
 
 
 
 

Directie,  
 
Beste ouders,  
 
2019 is begonnen, een nieuwe jaar, nieuwe regelgeving, nieuwe uitdaging, nieuwe kansen. 
Wij gaan er weer voor. De grootste uitdaging is het vinden van goed en enthousiast personeel met een  
passie voor kinderopvang. Dat is in onze sector net als in vele andere sectoren een heel groot probleem. U herkent dit  
misschien vanuit uw eigen werkomgeving. Mocht u vrienden, kennissen en of familie hebben die geïnteresseerd zijn in een 
baan als pedagogisch medewerker houden wij ons aanbevolen.  
De kinderopvang groeit, wij groeien een beetje mee. Daarvoor was het noodzakelijk om ook te kijken hoe wij als organisatie 
beter kunnen functioneren. Wij hebben dus per 1 januari 2019 ook een beperkte reorganisatie doorgevoerd. Wij hebben nu 
unit managers die ook voor u de aanspreekpartner zijn waar het gaat om zaken die op de locaties geregeld moeten worden. 
Als het goed is heeft u daarover een mail ontvangen zodat u weet waar u terecht kunt. Voor de pedagogisch medewerkers 
betekent dit dat de leidinggevende veel dichter op de werkvloer zit en adequaat kan reageren. De managers beginnen in 
maart aan een management opleiding die wij intern hebben kunnen regelen met een opleidingsinstituut waar ook  
medewerkers van andere organisatie aan deelnemen. Daar zijn wij heel blij mee want andere partijen openen soms ook  
weer onze ogen. Op kantoor hebben wij nu een manager operationele zaken en een manager voor algemene zaken. De 
coördinatoren-functies zijn komen te vervallen.  
 
Wellicht heeft u afgelopen jaar al te maken gehad met Stephanie Kooijman, Vicky Kasteleijn, Wilma Brussaard of Jonna Van 
Dongen. Zij zijn onze planners, waarbij Vicky en Stephanie zich voornamelijk bezig houden met vragen over de opvang, 
aanmeldingen, kindplanning en contracten en Wilma en Jonna met personeelsplanning en ouderverzoeken. Zij  
beantwoorden in eerste instantie ook alle inkomende gesprekken. Wij zijn erg blij met deze ontwikkeling en hopen dat u 
ook merkt dat de communicatie erop vooruitgaat.  
Elders in deze nieuwsbrief vindt u een stuk van de oudercommissie over het project van de Gemeente Hoeksche Waard ‘It 
takes a village to raise a child’. Wij zijn als Kivido bijzonder blij en trots dat wij aan dit project een bijdrage mogen leveren 
net als veel andere partners. Het is voor ons en onze oudercommissie vanzelfsprekend dat wij willen meewerken aan een 
veilig opgroeiklimaat voor kinderen in de Hoeksche Waard. 
Samenwerking met andere partijen vinden wij belangrijk voor zover dat iets toevoegt. Daar zijn wij altijd heel actief mee.  
Voor nu hoop ik dat u het weer een leuke nieuwsbrief vindt. 
 
Met vriendelijke groet 
Stefanie Verrijp 

 
Medewerkers uit dienst 
Per 31-10-2018 Moniek van Vark. 
Per 30-11-2018 Ingrid Godijn. 
Per 31-12-2018 Angela Westphal. 
 
Zwangerschappen en geboortes 
Baukje is op 1 oktober 2018 bevallen van zoon Joe. 
Anouk is op 2 november 2018 bevallen van zoon Pieter. 
Esther Abresch is op 1 februari 2019 bevallen van haar 2e kindje, dochter Suus.  
Liset is zwanger en uitgerekend rond 11 april 2019. 
Roxanne wordt voor de 2e keer moeder rond 26 april. 
Marisca verwacht haar 1e kindje rond 15 mei. 
Tannie verwacht haar 2e kindje rond 26 juni 2019. 



 

 

 

      
  

  
 
 
 
 

We hebben het oude jaar vaarwel gezwaaid en zijn het nieuwe jaar vrolijk gestart met 
het thema: Dit ben ik! Een mooi thema om het jaar te beginnen. We verwelkomen Puk 
en elkaar. Dit doen we onder andere door een leuk kringspel. Puk zit op schoot bij het 
kind dat mag beginnen. We zingen het volgende lied:  
“Hallo, hallo, hallo, Ik ben Puk, hallo, hallo, hallo en wie ben jij? 
 
We zwaaien naar elkaar en wijzen het volgende kindje aan. Puk mag bij het volgende 
kindje op schoot komen zitten en het kind mag vertellen hoe hij of zij heet. Bijvoorbeeld  
“Ik ben Sophie” “Goedemorgen Sophie, wat fijn dat je er bent! En dan zingen wij het lied 
nogmaals voor Sophie. Zo gaan we de hele kring rond. Ook oefenen we de voor en  
achternamen van de kinderen met elkaar door samen de naam uit te spreken en op elke 
lettergreep in onze handen te klappen. 
 
Bij het thema “Dit ben ik! hoort een leuk verhaal over Tom. Tom is nieuw in de klas bij 
juf Karima. Tom wil zijn jas niet uit. Tom moet nog een beetje wennen in de groep. Een 
herkenbaar verhaal voor alle peuters in nieuwe situaties. De kinderen van de Libelles 
kennen het verhaal inmiddels zo goed dat ze enthousiast de zinnen kunnen afmaken. 
 

Leuk nieuws: Evin heeft een zusje gekregen, ze heet Doris. 

De volgende kinderen hebben afscheid genomen van de kikkertjes: Thijme, Reinout,  
Fayen, Nora, Lena, Juno, Evy  en Luca. Heel veel plezier op de basisschool! 
Cem is over gegaan naar de Libelles,  veel plezier Cem. 
Welkom bij de Kikkertjes: Olivier, Maddy en Timme . 
December was een drukke maand, waarin veel kindjes afscheid hebben genomen. 
Het sinterklaas feest was weer heel gezellig, cadeautjes uitgepakt, liedjes gezongen voor 
de Sint en zijn Pieten en  genoten van alle pepernoten die we hebben gekregen van de 
Pieten. 
 
2019 weer een heel nieuw jaar. We zijn begonnen met het thema Welkom Puk.  

Op Villa Pier is het gezellig druk. Zo hebben wij gewerkt aan het thema "Welkom Puk". 
Gelukkig weten al heel veel kindjes wie Puk is. En doet Puk al gezellig mee met alle  
kinderen. 

Bij Villa Pier genieten we nu ook heerlijk van het winter weer. Alle sneeuw die is  
gevallen, vonden de kinderen prachtig om te zien. En we konden lekker spelen in de 
sneeuw. Ook hebben we een mooie sneeuwpop gemaakt met een echte wortel als zijn 
neus.  



 

 

 

      
  

  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Bij Villa Spetter krijgen we steeds meer kinderen en is het gezellig druk aan het begin van 
het nieuwe jaar!  
We hebben hele leuke feestdagen gehad met het sinterklaas feest en kerst.  
Nu zijn we weer gestart met het nieuwe jaar en zijn we allemaal blij om elkaar weer te 
zien! 
 
We zijn nu bezig met het nieuwe thema van Puk: Welkom Puk.  
Puk gaat overal mee naar toe. De kinderen vinden het heel leuk dat ze Puk weer zien.  
 
Ook hebben we afscheid genomen van juf Femke en is juf Florien sinds het nieuwe jaar 
bij ons. 

Bij Villa Bien hebben we weer een hoop meegemaakt de afgelopen tijd. Toen de Sint in 

het land was, hebben we samen met de kleuters kruidnootjes gebakken. De Sint heeft 

ons nog een bezoek gebracht en leuke cadeaus gegeven voor op de groep.  De Kerst 

hebben we gezellig met elkaar gevierd. We hadden heerlijke dingen om van te smullen. 

Na de vakantie zijn we begonnen met het thema: “Welkom Puk”. We zijn ook op zoek 

naar een huis voor Harry. Harry is een kat die zijn huis kwijt raakt tijdens een spelletje 

met zijn vriendinnetje Nora de vlinder. Dit boek lezen we voor tijdens het voor-

leesontbijt. We hebben nog heerlijk gespeeld in de sneeuw deze week. Niet iedereen 

vond het leuk in de sneeuw, maar de meeste kinderen wel en ze vonden het vooral leuk 

om de juffen in te peperen. 

Bij Villa Hof hebben we niet stil gezeten de afgelopen weken. Er zijn weer een aantal 
nieuwe kinderen bijgekomen: Mila, Julie en Noël. Uiteraard was Puk helemaal blij met 
zoveel nieuwe vriendjes en vriendinnetjes. 
 
Het nieuwe thema is: Welkom Puk. We hebben samen met Puk een schilderij gemaakt 
en Puk een rondleiding gegeven bij ons. Hij voelt zich al helemaal thuis! 
Ook het voorlees ontbijt was een succes.  We hebben met elkaar het Boekje van een 
huis voor Harry gelezen. Het was erg gezellig om met elkaar te eten in de kring en een 
boekje te lezen. Ook hebben we een aantal keer gym gehad van Meester Geert, gym is 
wel favoriet bij de kinderen van Villa Hof. Er is toch niks leukers dan Lekker klimmen en 
klauteren!  

Vanaf dit jaar zijn de breng-en haaltijden voor een halve dag opvang veranderd. U kunt uw kind tussen 

12.00u-12:30u ophalen en tussen 12:30u—13:00u brengen. Ook wanneer u een halve dag extra aanvraagt, 
gelden deze tijden.   
- Op het moment dat uw kind ziekteverschijnselen vertoont, dan vragen wij u langs de huisarts te gaan. Bij 
diverse infectieziekten dienen wij een melding te maken bij de Dienst Gezondheid en Jeugd. Vandaar dat wij 
graag zeker willen weten wat uw kind onder de leden heeft.  



 

 

 

PUK ’s Aftelkalender: 
Puk heeft vanaf januari 2019 een aftelkalender voor alle kinderen die van het KDV of de 
PSG af gaan. In ons pedagogisch beleid leest u dat wij aandacht hebben voor de 
kinderen die naar de basisschool gaan. Door een aftelkalender voor het kind te maken, 
werkt dit nog fijner voor het kind. Ook kan deze kalender gebruikt worden voor een kind 
die gaat verhuizen.  De kalender wordt persoonlijk gemaakt door een foto en naam van 
het kind erop te maken. Voor een kind kan het een grote stap zijn om afscheid te 
moeten nemen van de groep, juffen en vriendjes. Ook voor andere kinderen uit de groep 
kan dit impact hebben. Door met de hele groep af te tellen besteed je aandacht aan dit 
onderwerp en is het kind niet ‘ineens’ weg. Ook voor ouders is het prettig te weten wel-
ke kinderen en vriendjes van hun kind van de groep af gaan.  

      
  

  
 
 
 
 

Waar we bij de vorige nieuwsbrief pas net geopend waren, hebben wij nu al helemaal 

onze draai gevonden bij villa Keuterwijs. De afgelopen maanden hebben we veel mooie 

momenten met elkaar beleefd. Een gezellige kerstborrel met de papa’s en mama’s erbij, 

voorleesfeest in de tent, spelen in de sneeuw en nog veel meer! Puk heeft bij alle 3 de 

jongens mogen logeren en is nu aan het uitrusten van de avonturen die hij daar heeft 

beleefd en ondertussen spelen en leren wij gezellig verder. Tot volgende keer!  

Wat is het gezellig bij ons op de peutergroep! 
We dansen, zingen, gymmen en knutselen erop los. We vinden het altijd erg leuk als er 
iemand langs komt om sport of spel te geven. Meester Kevin en meester Geert zijn al 
een paar keer geweest en hebben fans! 
Ook Kivi & Puk komen wel eens bij ons langs, dat is soms spannend, maar vooral heel erg 
leuk. We luisteren altijd vol aandacht naar wat ze ons te vertellen hebben. 
Laatst was Kivi een beetje verlegen, ze durfde haar jas nog niet goed uit te doen net als 
in het verhaal wat we gelezen hadden. We hebben geleerd dat het soms best spannend 
kan zijn als je ergens nieuw bent en dat het dan fijn is als anderen lief voor je zijn.  
Puk heeft ook zijn eerste logeerpartij acht de rug en wel bij Daan, dubbel feest want 
Daan was jarig. Wat hadden ze een plezier! 
Sinds deze maand is ook Jesse bij ons op de groep en komende maand verwelkomen wij 

Lorena! 

Op dit moment zijn er vele collega’s getroffen door griep. Wij doen ons uiterste best om een bekend gezicht 
op de groep te laten werken ter vervanging. Helaas is dit niet altijd mogelijk. Wij zijn ook hard op zoek naar 
nieuwe collega’s die eventueel in de invalpoule kunnen werken of een vaste plek  
kunnen opvullen. Kent u nog iemand die opzoek is naar een leuke baan in de kinderopvang? Laat ze dan een 
mail sturen naar info@kivido.nl . 


