Aan alle ouders van kinderen van De Morgenster,

30-9-2016

Langzaam wordt het herfst.
De zon verliest haar kracht, de dagen worden korter.
Overal zien we de spinnetjes en in de tuin verdorren de bladeren.
De eikeltjes vallen op de grond en de appeltjes kunnen geplukt worden.

Op dinsdag 4 oktober en woensdag 5 oktober viert de peutergroep het Michaëls feest, het feest van
de herfst.
We gaan met onze zelfgemaakte molentjes wandelen naar het park. Hopelijk laat Jan de wind ze
goed draaien. Ook gaan we op zoek naar allerlei herfstschatten.
We vertrekken om 11.30 uur. Wandelen jullie mee?
Tegen 12.00 uur zijn we terug in onze tuin en sluiten we af met wat lekkers. De ochtend eindigt zoals
gebruikelijk om 12.45 uur.
Wil je het ons laten weten als je niet meer kunt lopen?

Heike en Hilde

Kwartaal nieuwsbrief september 2016

De eerste nieuwsbrief voor velen van u, en de eerste voor mij bij de Morgenster, is een feit. U kunt
van mij per kwartaal een nieuwsbrief verwachten waarin ik u op de hoogte houd van het reilen en
zeilen binnen De Morgenster.

Gezamenlijke viering bloemenfeest:
In onze teamvergadering hebben we besloten één gezamenlijk feest te vieren met alle groepen
samen, te weten het bloemenfeest. Dit omdat we het fijn vinden om nog meer eenheid en harmonie
te creëren. Voor kinderen en ouders een mooie gelegenheid om wat dichter tot elkaar te komen. De
overige feesten worden voor nu op elke groep apart gevierd. Het bloemenfeest is pas volgende
zomer dus daar hoort u tzt meer van.

Voor in uw agenda:
Het Sint Maarten feest viert de peutergroep op woensdag 9 november.

Opvang peutergroep:
Vanaf 1 januari 2017 veranderen de tijden van de peuterochtenden. Vanaf dan zullen de tijden van
beide groepen gelijk zijn aan elkaar, namelijk van 7.30 uur tot 13.00 uur. Dit betekent een half uur
extra opvang. Dit is noodzakelijk om de doorstroom naar de andere groep mogelijk te maken. De
kosten voor de opvang zullen, voor nieuwe ouders, dus ook wijzigingen. Voor ouders die hun kind al
op de peutergroep brengen, verandert de prijs niet mee en kunt u uw kind op de oude tijden
brengen en ophalen. Heeft u uw kind al op de peuteropvang en wenst u toch gebruik te maken van
het extra half uurtje? Dan is dit natuurlijk mogelijk en kunt u contact opnemen met Tim ter Wolde,
onze administratief medewerker. Hij is te bereiken op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
van 10.00-17.00 uur op telefoonnummer: 06-82007949, info@morgensterzutphen.nl.

Klussendag:

Op zaterdag 1 oktober hebben we een klussendag georganiseerd. Deze zal zijn van 09.00-13.00 uur.
We gaan de groepen poetsen, wat kleine dingetjes repareren of herstellen maar ook de groepen wat
herindelen en licht aanpassen zodat de nieuwe horizontale groepen tot hun recht komen. Het
bestuur, de leidsters, Tim en ikzelf zullen op deze dag aanwezig zijn. We hopen dat u het resultaat op
zal vallen volgende week.
Nieuwe inval medewerkster:
Onze inval Jantien zal niet meer als inval bij ons werken. Zij woont in Zwolle en vond de afstand toch
een struikelblok. Ook Marloes werkt voorlopig niet meer bij De Morgenster. Zij gaat in de winter naar
Spanje om in de zomer weer terug te keren. Dit betekent dat er ruimte was voor een nieuwe inval
medewerkster. Dit is geworden Karin Vegter. Zij woont in Zutphen en heeft al meer dan 25 jaar
ervaring als pedagogisch medewerkster. Karin is een warme, zachte en rustige vrouw met veel liefde
voor de kinderen. Wij zijn verheugd dat zij ons team komt versterken.
Stagiaires:
Zoals u heeft kunnen zien zijn we dit jaar rijkelijk bedeeld wat betreft stagiaires. Voor dit jaar hebben
we Camique op dinsdag op de peutergroep. Op de andere groep werken:
Romy

maandag en dinsdagmiddag

Ilse

dinsdag

Ezgi

dinsdag, woensdag en vrijdag

Paola

dinsdag, woensdag en donderdag

Joelle

donderdag

Binnenkort kunt u nog een stagiaire verwachten te weten Joëlle. Ook zij zal op de andere groep haar
stage gaan lopen. We zijn erg blij met al onze stagiaires. Vele handen maken licht werk en betekent
nog meer liefde, aandacht en tijd voor uw kind.
Namen van de groepen:
Binnenkort zullen de 3 groepen een naam krijgen. De leidsters zijn druk aan het brainstormen en
hebben al aardig wat ideeën opgedaan. We laten het u weten als we er uit zijn. Mocht u zelf een
leuke suggestie hebben, schroom niet het met ons te delen!

Ruildagen/vakantiedagen:
Helaas was er nog geen concreet beleid wat betreft ruildagen en vakantiedagen. Vandaar dat we
onze hoofden bij elkaar hebben gestoken en hier een eenduidig beleid over hebben weten te maken.

U als ouder heeft bij ons een contract afgesloten voor een specifieke dag of dagen. Hierop worden de
roosters dan ook afgestemd. Natuurlijk kan het voorkomen dat het prettig voor u is om te ruilen,
immers niets zo veranderlijk als de mens en zijn omgeving. Als Morgenster willen wij u graag hierin
tegemoet komen.




U kunt ruilen van dag/deel één maal per maand, alleen op uw eigen stamgroep. In vakanties
geldt dit niet en kunt u, indien gewenst, ook ruilen met de andere groep.
De ruildag mag u een maand voor en een maand na de ruildag met elkaar wisselen.
Het ruilen van dag/deel is alleen mogelijk als de bezetting dit toelaat. Is de groep vol, dan kan
de wissel niet plaatsvinden. Moet er een 2de of 3de leidster voor komen, dan zal ook deze
wissel niet kunnen plaatsvinden. Daarbij aangetekend dat de groepen, vooral in de
ochtenden, zo goed als vol zitten. Voor de morgenster erg goed nieuws, voor u die wil
wisselen, wellicht wat minder aangenaam.

Het advies in deze is dan ook om, indien u een wissel wil, deze met de middagen te ruilen.

Voor vakantiedagen geldt dezelfde regel. Mocht u in de vakanties besluiten uw kind niet naar De
Morgenster te brengen, dan is het mogelijk deze dag/dagen in te halen. Ook hiervoor geldt:




Dit is alleen mogelijk is een maand voor en een maand na de te gewenste vakantiedagen.
Alleen als de kindbezetting dit toelaat.
Er kan geen extra leidster ingezet worden
Voor de zomervakantie geldt dat u maximaal 3 weken kan ruilen.

Gevonden voorwerpen:
Het mandje met gevonden voorwerpen bij het raamkozijn wordt steeds gevulder. Wellicht ligt er iets
van uw kind bij?

Website:
De website is wat verouderd en toe aan verfrissing. Daarbij moet u denken aan tarieven die geplaatst
moeten worden, , foto’s van de leidsters, visie, aangepaste plaatsingsvoorwaarden etc. We zullen
proberen om voor het einde van dit jaar de site te hebben geupdate. Wel staat ons liedjesboek er op
en kunnen nieuwe ouders zich nu aanmelden via de website. Mocht u iets hebben wat volgens u
ontbreekt op de website, dan hoor ik dat graag!

Met vriendelijke groet,

Rachel van Dijk
Directie De morgenster
directie@morgensterzutphen.nl
Nieuw telefoonnummer: 06-43194679

