Nieuwsbrief maart 2017

Aan alle ouders/verzorgers van kinderen van De Morgenster,

Palmpasen, palmpasen versier je groene stok,
met linten en met ruikertjes,
met chocola en suikertjes,
Kom mee, we gaan op pad,
we trekken door de stad".
Haantje op een stokje, bedelt om een brokje
Bedelt om een stukje brood, anders............"

Beste ouders van alle Peutertjes van de Zonnegroep van de Morgenster,
De lente komt eraan; de sneeuwklokjes bloeien uitbundig, de krokusjes laten
hun gekleurde bloempjes zien en ook de narcisjes steken hun kopjes voorzichtig
boven de aarde uit.
De Peuters hebben de wortelkinderen ook héél goed wakker geschud.
De zon gaat steeds vroeger, langer en warmer schijnen!
We kunnen ons gaan voorbereiden op het feest van Palmpasen.
We gaan stokken zoeken in de tuin en alvast heel veel mooie slingertjes
knippen.
Samen met de ouders van de Zonnegroep willen we graag op dinsdagavond
28 maart van 20:00 tot 21:30 uur een palmpaasstok voor de kinderen gaan
versieren.
Vanaf 19:45 uur is er koffie en thee. We beginnen met elkaar samen in de kring
en daarna zullen we ons in twee groepen gaan splitsen om aan twee tafels te
gaan werken.
Willen jullie aan ons laten weten of je die avond ook werkelijk kan komen?
Als alle stokken groen versierd zijn met gekleurde linten én er zit ook een
haantje bovenop gaan we in een lange optocht buiten wandelen naar het parkje.
Wandelen jullie mee?
Er is een palmpaasoptocht voor alle kinderen en ouders van de Zonnegroep
op woensdagochtend 5 april om 11:45 uur en óók een op donderdagochtend
6 april om 12 uur (afhankelijk van de dag waarop jullie kindje bij ons komt
spelen)
Het is natuurlijk leuk als jullie daarbij kunnen zijn maar als dat niet lukt is dat
ook niet erg. Als wij maar weten wie er wel of niet meewandelt.

Hilde, Heike en Marieke.

Nieuwe Ouderraadleden (OR):
Naast de huidige OR leden, Linde en Marike, ben ik verheugd te melden dat er 3
enthousiaste ouders zich hebben aangemeld als nieuw OR lid. Dit zijn Arno
Baltes (vader van Josefiene), Kiki Meijer (moeder van Dayani) en Laura
Verdenius (moeder van Norah). Eind april zal de OR in de nieuwe setting
samenkomen om kennis te maken met elkaar. Dus alvast welkom Arno, Kiki en
Laura!!

GGD inspectie:
In december heeft er een inspectie plaatsgevonden van de GGD op de
Zonnegroep (peuters).
De inspectie was positief op alle fronten maar in het bijzonder over het
pedagogische klimaat. Graag deel ik met jullie enkele observaties van deze
inspecteur. De gehele inspectie is ook terug te vinden op onze website.
Observatie: De beroepskrachten gedragen zich sensitief en accepteren de kinderen
zoals ze zijn. Ook bij lastig gedrag wordt op een warme en ondersteunende manier op
de kinderen gereageerd. Ze worden op schoot genomen, getroost, afgeleid. De
beroepskrachten verheffen nooit hun stem, toch weten de kinderen waar ze aan toe
zijn. Een dagritme met vaste routines biedt houvast. De kinderen delen hun emoties
met en halen een knuffel bij de beroepskracht. De beroepskracht benadert de kinderen
met respect: "Lieve X., mag ik er even langs?"
Observatie: De beroepskrachten scheppen condities voor spel door materialen en
activiteiten aan te bieden die aansluiten bij de interesses en het ontwikkelingsniveau
van de kinderen. Er is spelmateriaal voor de verschillende ontwikkelingsgebieden.
Kinderen kunnen ontdekken en fantaseren. De meeste kinderen zijn het grootste deel
van de tijd bezig met een bepaalde activiteit. Momenten van betrokkenheid (aandacht
en concentratie) wisselen af met rondlopen of kortdurend en oppervlakkig spel. De
beroepskrachten hebben hier oog voor. De kinderen wordt gelegenheid gegund voor
een rustmoment. Tijdens het opruimmoment blijkt dat de kinderen precies weten wat
de vaste plek is van de spelmaterialen.
Observatie: De interactie met leeftijdsgenoten, het deel zijn van een groep en het
deelnemen aan groepsgebeurtenissen biedt de kinderen een leeromgeving voor het
opdoen van sociale competenties. Het samenzijn met vertrouwde beroepskrachten en
bekende leeftijdsgenootjes bevordert de ontwikkeling van relaties en een gevoel van
veiligheid. De groep als geheel wordt benut voor gezamenlijke ervaringen (rituelen,
imitatie). De beroepskracht vertelt een verhaal over Jozef en Maria. De kinderen die
mee willen doen krijgen een cape om. Ze spelen een engel of de rol van Jozef/Maria.
Eén van de kinderen krijgt het kindje Jezus op schoot, het is gewikkeld in een dekentje.

Het meisje voelt zich verantwoordelijk en gaat op in haar zorgzame rol. Zij mag als
engel het kindje aan Maria geven. De beroepskracht wisselt haar verhaal af met het
zingen van zinnen of liederen. Het is een intiem moment en het bevordert de
onderlinge saamhorigheid.

Tuindag:
Zaterdag 11 maart was de Tuindag op De Morgenster. Wat een prachtige dag!
De weergoden waren met ons . De opkomst was geweldig groot en wat was
het gezellig. Het is fijn te zien dat jullie als ouders zo begaan zijn met de
Morgenster. Kruiwagens groot en klein, met zand of kinderen er in, reden af en
aan om de grote hoeveelheden zand en houtsnippers op plaats van bestemming
te brengen. We hebben een nieuwe schutting gekregen, een nieuw bankje, nieuw
zand voor de zandbakken en de tuintafel voor kinderen met ingebouwde
zandbak is onderweg. Het tuinhuisje is afgebroken en moet nog worden
opgebouwd. Dit zal zo spoedig mogelijk gebeuren.
Graag wil ik alle ouders, kinderen en leidsters bedanken voor hun inzet,
gezelligheid en de mooie dag!

Stagiaires:
Zoals iedereen weet is De Morgenster een geliefde stageplek voor studenten en
scholieren. Deze worden serieus en met aandacht begeleidt door onze leidsters.
Daar staat tegenover dat deze stagiaires extra handen, oren en ogen zijn voor De
Morgenster waardoor de kinderen extra aandacht kunnen krijgen.
In februari is er een vergadering geweest met de OR. Wat onder andere naar
voren kwam is dat de OR vond dat er wat teveel stagiaires aanwezig zijn op de
groepen. Er zijn teveel volwassen gezichten en dat kan wat onrustig overkomen.

Daarbij de vraag van de OR of de dames zich voor kunnen stellen zodat elke
ouder weet hoe de stagiaire heet, hoe lang ze blijft, welke dagen etc. Vanaf
heden gebeurd dit bij de nieuwe stagiaires, een “Voorstel memo” hangt vanaf nu
op de deur.
Voor volgend schooljaar zullen we een beter planning maken wat betreft de
stagiaires.

Warm ouderschap:
De ouderavond over warm ouderschap was een mooie vruchtbare avond. Ook
hier was de opkomst groot ondanks het stormachtige weer van die avond.
Hartelijk dank Els voor de informatieve en interactieve avond, we zijn wijzer
geworden!

Bestuur:
Zoals jullie hebben kunnen lezen in een mail zal de voorzitter van De
Morgenster, Heleen van der Veen, per 1 april vertrekken uit het bestuur.
Dit betekent dat er een plek vrij is gekomen en deze weer opgevuld dient te
worden met 1 of 2 nieuwe leden. Hiervoor is een vacature uitgedaan. Wij
houden jullie op de hoogte van dit proces en hopen spoedig 1 of 2 nieuwe
bestuursleden bij jullie te mogen introduceren.

Dag kinderen en welkom!
Wat ook is besproken in de laatste OR vergadering is dat ouders het leuk vinden
om te weten welke kinderen er weg gaan van de Morgenster omdat ze 4 zijn
geworden en welke nieuwe kinderen we mogen verwelkomen. Vandaar vanaf nu
het nieuwe kopje “Dag kinderen en welkom!
We hebben dag gezegd tegen:
Stef, Elana, Anne veda, Noor, Tobian, Sadé en Edo. We hopen dat jullie het fijn
bij ons hebben gevonden en wensen jullie nog heel veel speelplezier en geluk.

We verwelkomen Thule, Edén, Norah en Eleonora, Mirea, Lisa, Sebastiaan en
Bella op De Morgenster. Wat fijn dat jullie er zijn!

Meivakantie:
In week 17 en 18 is het meivakantie van 24 april tm 5 mei. Van tevoren zullen
jullie zoals gebruikelijk een briefje ontvangen waarin je aan kunt geven of je
zoon/dochter wel of niet aanwezig zal zijn tijdens deze vakantie.
De Maangroep op vrijdag (ouder/dreumes groep) zal gesloten zijn deze 2 weken.
Donderdag 27 april zijn alle groepen gesloten ivm Koningsdag. Deze dag is een
nationale feestdag en kan hierom niet met een andere dag geruild worden.

Dit was het weer. De lente laat zich elke dag een beetje meer zien, zelfs de zon
is er van in de wolken ;-).
Groet van ons allen,
Team De Morgenster.

