Nieuwsbrief juni 2017

Aan alle ouders/verzorgers van de kinderen van De Morgenster,

Vorige week hebben we, heel klein, met de kindertjes van de
Morgenster het Pinksterfeest gevierd.
We hebben met elkaar een stevige duiventil gebouwd door het
versje 'Weet je wat ik maken wil. Een hele grote duiventil' ....
Er is gehakt, gezaagd, geschuurd en alle spijkers zijn flink
vastgetimmerd.
Daarna konden alle Pinksterduifjes uitvliegen.
Ook hebben we gezongen van de 'Fiere Pinksterblom' en konden de
kindertjes met een klein papieren kransje op het hoofd in de kring
even pinksterbruid of -bruidegom zijn.
Natuurlijk laten we deze liedjes nog even naklinken maar inmiddels
is ook de zomer echt aangekomen met zijn warme zonnestralen en
flinke regenbuien.
We gaan nu ook zingen van de vlinders en van de mooie
bloemenmand. En gaan we ons voorbereiden op midzomer...als de zon
zijn hoogste stand heeft bereikt.

Zomerfeest
Alle ouders hebben een persoonlijke uitnodiging gekregen via de mail
betreft het Zomerfeest. Dit gezamelijke feest vindt plaats op zaterdag
24 juni van 10.00-12.00 uur bij De Morgenster in de sprookjestuin.
We zijn al druk met de voorbereidingen en hebben allemaal veel zin
in dit mooie feest van bloemen, lekkers en samenzijn. Komen jullie
ook??
Bestuurslid

Na een oproep via verschillende wegen is het gelukt om een nieuw
bestuurslid aan te nemen waar we blij mee zijn. Dit is geworden
Carla van Dijk. Zij heeft in het verleden gewerkt in de kinderopvang
en is woonachtig in Zutphen. Tegen de tijd dat zij een actief lid zal
zijn van in het bestuur, zullen wij haar aan u voorstellen.

Personele bezetting

In mijn zoektocht naar goed en fijn personeel heb ik een beroep
gedaan aan jullie ouders, met de vraag of er iemand is die een
geschikte kandidaat wist voor de functie van pedagogisch
medewerker op inval basis. Ik ben blij te kunnen zeggen dat we via
deze weg een hele warme, ervaren en open nieuwe collega hebben
mogen verwelkomen. Haar naam is Abigaïl Bancken, ze is 33 jaar
oud, woonachtig in Deventer en heeft een dochtertje van 1. We zijn
erg blij met de komst van Abigaïl en wensen haar een mooie tijd bij
ons.
Helaas heeft Esma ons inmiddels verlaten. Zij heeft aangegeven zich
niet geheel op haar plek te voelen bij de Morgenster en gaat na haar
vakantie in Marokko op zoek naar een andere mooie baan. Bedankt
lieve Esma, we wensen jou alle goeds!!!!

Zomervakantie

De zomervakantie komt er bijna aan. Dit betekent dat vanaf 8 juli tm
20 augustus onze roosters anders kunnen zijn dan anders.( week 28
tm 33).
Voor de Maangroep op vrijdag (ouder/dreumes groep) , betekent dit
dat er geen opvang is gedurende deze hele vakantie periode.
Voor de Sterrengroep en Zonnegroep betekent dit dat we gewoon de
gehele vakantie open zijn van 7.30-18.00 uur. Wel kan het voorkomen
dat door geringe bezetting de 2 groepen samen zullen gaan. Dit is
voor de leidsters praktischer dan alleen staan maar ook voor de
kinderen gezelliger als er wat meer kindjes op de groep spelen. We
zullen er voor zorgen dat er altijd een 2de volwassene aanwezig is
mocht de bezetting zo gering zijn dat er maar 1 leidster nodig is. Deze
2de persoon zal dan vaak een stagiaire zijn.
Het kan natuurlijk zo zijn dat de vaste leidster van de groep vakantie
heeft en dat er derhalve iemand anders deze dienst overneemt.
NB: Zou iedereen die het vakantie rooster nog niet heeft ingeleverd
bij 1 van de leidsters, deze graag nog deze week willen inleveren? Dan
kan het vakantie rooster gemaakt worden en kunnen we straks
allemaal met een gerust hart vakantie nemen .

Zomer Vakantie 2017 vrij in:

Marieke:

week 28,29,30

Heike:

week 30,31,32,33

Hilde:

werkt alleen week 30

Ria:

week 24,25,26

Maaike:

week 30,31,32,33,34

Doesjka:

week 31,32,33

Kirsten:

week 29,30,33

Abigaïl:

week 27

Rachel:

week 28,29,30

Tim:

week ???

EHBO/BHV

Vorige maand zijn alle leidsters weer op herhalingscursus geweest en
heeft iedereen weer zijn verlenging EHBO/BHV binnen. Na de
zomervakantie krijgen we bezoek van de brandweer. Zij zullen een
kijkje nemen in ons pand en eventuele verbetertips aan ons
doorgeven. Ook zullen we een brandweer oefening doen. Deze
oefening doen wij ook zelf met de kindjes erbij en proberen we met
regelmaat te herhalen. Na de vakantie zullen we de oefening doen
zónder de kinderen maar mét de brandweer erbij.

Foto’s

Heel graag willen wij van alle kinderen van de
Sterrengroep(baby/dreumes groep) een foto. Deze foto zouden we
graag willen gebruiken om in de binnenkomst hal, de grote houten
fotolijst mee te vullen. Zouden alle ouders een foto mee willen nemen
naar de Morgenster en willen afgeven aan de leidster van hun kind?
Het zou zo leuk zijn als deze lijst weer up to date wordt.
Alvast dank!!!!

Subsidie

Alle ouders hebben een schrijven gekregen via de mail aangaande
subsidie aanvragen en VVE plekken. Hier hebben we tot op heden
weinig inschrijvingen of vragen over binnen gekregen.
Mochten er zaken niet duidelijk, heb je vragen of hulp nodig?
Schroom niet ons te mailen of te bellen. Contact gegevens staan op
onze website. Wij helpen je graag verder!

Etentje

In maart heeft de directie iedereen uitgenodigd voor een etentje. De
bio toko heeft ons een mooie avond bezorgd. We hebben genoten van
elkaar en het heerlijke eten! Ik ben trots op ons allemaal en dankbaar
dat we zo’n krachtig team mogen zijn.

Dan, wij wensen iedereen alvast een heerlijke vakantie vol rust,
vreugde en gezelligheid.
Tot de volgende nieuwsbrief in september,

Groet,

Team De Morgenster

