
 

 
 

 
 

  
Geachte ouders en/of verzorgers en andere belangstellenden, 

Wij vragen uw aandacht voor onze Nieuwsbrief van de maand februari. Er is  
weer een aantal zaken waarvan wij u graag op de hoogte willen brengen: 
 
5-gelijke dagen model 
Onze MR brengt u op korte termijn, in een aparte nieuwsbrief, op de hoogte van de 
uitkomsten van de ouderavond en de ouderpeiling.  
 
Afsluiting thema LENTEKRIEBELS 
We gaan in alle groepen werken aan het thema “lentekriebels”. We volgen de 
werkwijze van IPC. We hangen de wanden van de klas weer vol zodat de voortgang 
goed te volgen is. 
In groep 1 /2 is het onderwerp: Groeien en bloeien. We gebruiken hierbij o.a.de 
lesstof uit onze methode Kleuterplein. De IPC-muur bevindt zich op de gang in de 
achterste kleuterhal. 
Met de groepen 3 t/m 8 gaan we werken aan dit thema met een aantal Units uit de 
nieuwe methode IPC. 
Dit zijn: 

x Bloemen en insecten voor de groepen 3 en 4 
x Woon jij hier in de buurt? Een thema voor de groepen 5 en 6 dat wat breder is 

opgezet, maar dat ook ingaat op "lentekriebels", want we hebben het o.a. over 
het wonen van onze vogels. 

x Opgroeien is het thema voor groep 7 en 8. Hierbij komt ook de voortplanting 
van de mens aan de orde. 

 
U kunt een kijkje komen nemen op woensdag 4 april.  
  
Het programma hiervan is als volgt:  
10.30 uur: optredens in de hal door groep 5 – 8 voor eigen ouders.  
Iedere groep heeft 10 minuten tijd voor een optreden naar eigen keuze.  
11.15 uur: alle ouders van groep 1-8 kunnen de IPC-muur bekijken in de groep (en) 
van hun kind(eren)  
11.30 uur: optredens in de hal door groep 1-4 voor eigen ouders.  
12.10 uur: groepen terug naar de klas.  
Ouders naar buiten, wachten daar op hun kind(eren)  
12.15 uur einde schooldag.  
 
Extra formatie voor de kleutergroepen vanaf april 
Zoals aangekondigd mogen wij vanaf april tot aan de zomervakantie een extra 
onderwijsassistent aanstellen bij onze kleutergroepen. Uit de sollicitanten is juf 
Dyonne Hulman gekozen. Ze is een jonge juf die toch al de nodige ervaring 
meebrengt. Als combifunctionaris gaat ze ook werken in de BSO als opvolger van  
 



 

 
 
Danielle Sangers. We wensen Dyonne een hele mooie tijd toe binnen ons IKC. Ook 
na de zomervakantie zien we haar terug. Dit in verband met uitbreiding van onze 
formatie. Danielle wensen we een hele fijne tijd toe! 
 
Personele veranderingen 
Juf Annique gaat ons na de voorjaarsvakantie verlaten als onderwijsassistent en 
BSO-medewerker. Zij gaat volledig werken als invalleerkracht voor PCBO. Wellicht 
zien we haar in die rol nog wel weer terug. We hebben inmiddels een prima 
vervanger voor haar gevonden. Ze heet juf Joenne Huisin'tveld. Ze gaat na de 
voorjaarsvakantie bij ons aan de slag. We heten ook haar van harte welkom! 
De vervanger voor het zwangerschapsverlof van juf Marloes is ook gevonden. Dit is 
juf Judith Schumacher geworden. Als alles gaat zoals we hopen en verwachten, gaat 
zij eind mei bij ons IKC aan de slag. 
 
Lezen is leuk: Het verhaal van Joan  
Hallo ik ben Joan en ik ga mijn verhaal vertellen over hoe ik zo goed met lezen ben 
geworden. Ik ging naar de bieb met mijn moeder om een paar boeken uit te zoeken. 
Eigenlijk vond ik lezen niet zo leuk. Maar toen ik naar boeken ging kijken, zag ik een 
boek dat ik wel leuk vond. Toen het avond was ging ik naar bed om mijn boek te 
lezen. Ik las een paar zinnen en ik vond het al leuk. En ik ging ook naar de school- 
bieb om boeken te lezen. De volgende dag was er AVI lezen en toen besefte ik dat ik 
van midden 6 naar Avi uit ben gaan lezen! Ik was super blij! Toen ik uit school kwam 
en naar huis ging, vertelde ik het aan mijn ouders. En ze waren super tevreden. En ik 
ging nog meer boeken lezen en nog meer en nog meer! En eigenlijk komt dat 
allemaal doordat ik het lezen nu zo leuk vind. Dus ik hoop dat jullie dat ook gaan 
doen! Einde 
 

 
 
Nieuws van het KDV 
 
Thema’s 
Op de groep zijn we bezig geweest met de voorbereidingen voor het Nijntje 
beweegdiploma. De kinderen doen goed mee met alle oefeningen, spelletjes en 
parcoursen die we aanbieden en uitzetten. Toch valt het ons op dat sommige 
oefeningen/ bewegingen nog best heel moeilijk zijn. We hebben dan ook nog 
niemand opgegeven voor het feest in Monkytown wat bij het Nijntje beweegdiploma 
hoort. Wie weet lukt dat wel in juli! We oefenen gewoon nog fijn verder, want zolang 
we plezier beleven aan de spelletjes en bewegingen gaan we door. 
Onze stagiaire Eva heeft het thema Valentijn gekozen om wat knutselwerkjes te laten 
maken door een aantal kinderen. Deze heeft u inmiddels al mogen bewonderen. 
 
 



 

 
Gezond eten 
Het gezond eten gaat nog steeds prima op het KDV. Broccoli, spruitjes, 
sperziebonen, worteltjes, alles proberen we uit. Sommige kinderen zijn zelfs boos als  
iemand anders ze voor is met het laatste stukje bloemkool….! Ook denken ouders al 
heel fijn mee over een gezonde traktatie tijdens een verjaardagsfeestje. Hier zijn we 
heel blij mee! Heef u even geen inspiratie? Internet staat vol leuke ideetjes. 
Liedje 
Als we na het buitenspelen naar binnen gaan dan zingen we dit liedje: 
Even stampen, even stampen, even stampen ja, ja 2x 
Even klappen, even klappen, even klappen ja, ja 2x 
Even springen, even springen, even springen ja, ja 2x 
Er zijn nog veel meer voorbeelden: zoals tandenpoetsen, haren wassen, rondje 
draaien vul maar in! Hilarisch, vooral als er dreumesen voor het eerst proberen mee 
te doen. 
Medicijnformulier downloaden via ouderportaal 
Als uw kind medicijnen nodig heeft en het zal ook toegediend moeten worden tijdens 
de momenten dat uw kind het KDV bezoekt, willen wij u vragen om van tevoren een 
medicijnformulier te downloaden en uitgeprint en ingevuld mee te geven naar het 
KDV. Het medicijn dient in de originele verpakking te zitten met de bijsluiter erbij. 
Alvast bedankt.  
U kunt in het ouderportaal gaan naar: Mijn vestiging, kies Kinderdagverblijf Doomijn, 
kies beleid &formulieren, kies overeenkomst toediening medicijnen. 
Kinderen die zindelijk worden mag u voldoende extra kleding meegeven, waaronder 
ook sokken. Graag reservekleren die u heeft geleend weer retour aan het KDV 
geven. Heeft u nog ondergoed en sokken over? Wij houden ons aanbevolen!  
 
Vriendelijke groet,  
Team KDV De Ploeg 
 
Nieuws van de BSO 
Van Danielle: 
Beste ouders, 
Zoals sommigen misschien al wel weten, ben ik zwanger. Ik ga op 9 maart met 
zwangerschapsverlof. Helaas kom ik daarna ook niet weer terug op BSO De Ploeg. 
Mijn laatste werkdag zal op dinsdag 6 maart zijn. 
Ik vond het erg gezellig met iedereen en misschien zien jullie me weer een keer als 
invalkracht wanneer er extra hulp nodig is. 
Bedankt voor de leuke tijd! 
 
Groetjes Danielle Sangers, 
Team BSO De Ploeg 
 
Tot zover de nieuwsbrief van deze maand. Allemaal een fijne voorjaarsvakantie 
gewenst! 
 
Met vriendelijk groet,  
namens ons team van onderwijs en kinderopvang, 
 
Ellen Roos en Teunis Grotenhuis 



 

 
 


