
 

 
 
Oktober 2019 
 

 

 
Deze maand zijn wij begonnen met het thema ‘Herfst’. We gaan met de kinderen naar 
buiten om herfstbladeren en takken te verzamelen. We bewonderen de paddenstoelen 
en spelen met de regen. We gaan regelmatig naar de speeltuin en vinden het  heel leuk 
om in plasjes te stampen. Daarom is het van belang dat de kinderen geschikte kleren 
dragen in de herfst. Zoals laarzen en regenjassen. 

Omdat het kouder wordt is het ook fijn als de kinderen pantoffels of slofjes voor binnen hebben.  
Wij willen u vragen om zorg te dragen voor reserve kleren voor uw kind, want deze hebben wij 
regelmatig nodig. Als een kind geen reserve kleren meer heeft dan geven we kleertjes van de opvang, 
wil u erop letten dat deze kleertjes weer teruggebracht worden.  

Is het weer te nat of koud dan blijven we lekker binnen activiteiten doen. De kinderen hebben veel 
plezier gehad met het maken van verschillende herfstknutselwerk.  Zie hieronder paddenstoelen van 
de Vlindertjes, egels van de Bijtjes en de mooie paraplu´s van de Olifantjes.  

 

 
Vlinders                                               Olifantjes                                                            Bijtjes 

 

 

 

 

 



 

Thema 
 
In de afgelopen periode hebben wij verschillende thema’s behandeld. Thema 
herfst is bijna achter de rug.  

In november zullen we starten met het nieuwe thema “Sinterklaas”.  
 

Maand  Thema 2018 

Januari Winter & vormpjes 

Februari Lichaam  

Maart Eten & drinken 

April Lente & Pasen 

Mei Dieren & Moederdag 

Juni Verkeer & Vaderdag 

Juli Zomer 

Augustus Zomer 

September Familie 

Oktober Herfst 

November Sinterklaas 

December Kerstmis 

 

Brengmoment 

Lila opent zijn deuren om 7.00 uur. Het brengmoment is tussen 7.00 uur en 9.30 uur. Lukt dit niet of 
komt er iets tussen, bel dan van te voren om dit door te 
geven.  
Om 9.30 uur gaan wij aan tafel om fruit te eten. In fruit 
zitten vitamines, het is daarom belangrijk dat uw kind dit 
elke dag eet. Dus mis het fruitmoment niet en probeer 
voor 9.30 uur uw kind te brengen.  

 

Haalmoment 

De opvang sluit om 18.30. Ouders die om 18.30 komen moeten rekening houden dat er geen 
overdracht meer gegeven kan worden. Ons vraag aan u is of u hier rekening mee kunt houden en  
minstens 10 minuten van te voren aanwezig kunt zijn voor een zorgvuldig overdracht. 

 

 



 

Ziekmelden / studiedagen  
 
Wilt u eraan denken om uw kind af te melden voor 9.30 uur als hij/zij niet komt. Gelieve ook te 
bellen voor 9.30 uur als hij/zij iets later komt. Wij stellen het erg op prijs als u van tevoren de 
studiedagen aan ons doorgeeft, zodat wij rekening kunnen houden met het ophalen en het brengen 
van uw kind. 

 

Mentorschap 
 
Sinds januari 2018 heeft ieder kindje  bij Lila een mentor. De mentor vult het observatieboekje van 
uw kindje in en volgt de ontwikkeling. Zij zorgt voor de juiste aandacht, zorg, behoeften en 
ondersteuning en bespreekt dit tijdens groepsoverleg met haar collega’s. Wanneer ouders een 
gesprek hebben over hun kind, wordt dit gevoerd door de mentor. Uiteraard zien de kinderen ook 
andere pedagogische medewerksters. De mentor is niet de enige pedagogische medewerker voor 
het kind maar wel een van de vaste gezichten.   

 

Leidsters  

Zoals u vast opgemerkt heeft, hebben we in de afgelopen periode nieuwe leidsters  op de 
verschillende groepen.  

 

Olifantjes groep: 

Het ziet er naar uit dat juf Merve vanwege ziekte voorlopig nog lang niet terugkomt op de Olifantjes 
groep. In deze moeilijke periode vervangt Juf Tuba haar. Samen met juf Tugce zijn zij de vaste 
leidsters van de groep Olifantjes. 

 

Vlinders groep: 

Juf Ismahan  en juf Latife hebben de groepen geruild.  

Ismahan werkte ruim anderhalf jaar bij de vlinders groep. Ze vond het heel leuk werken met baby’s  
en met haar collega’s. Maar ze koos voor een nieuwe uitdaging met de peuters. Momenteel werkt ze 
bij de Bijtjes.  

Latife had ruim een jaar bij de Bijtjes groep gewerkt. Zij is ook aan een nieuwe uitdaging toe en is 
gaan werken bij de baby groep Vlinders.  

Hoera! juf Siu Mey is zwanger! Ze is in verwachting van een meisje. In december 2019 gaat ze met 
zwangerschapverlof, juf Zeynep gaat haar vervangen. 

Hoera! Juf  Esen is na een poosje tussenuit weer terug op haar vaste groep de Vlinders.  

 

 

 



 

Bijtjes groep: 

Juf Atika is terug van zwangerschapsverlof. Zij is een van de vaste leidsters van de groep Bijtjes. 

Juf Denise is voorlopig ziek. We wensen haar heel veel beterschap en hopen haar snel weer te zien. 

 

Tijgertjes groep: 

Helaas hebben we afscheid moeten nemen van juf Seda. We wensen haar succes met haar nieuwe 
opleiding. Nadia gaat bij de BSO werken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VLINDERTJESGROEP: 0 tot 1,5 jaar 

 

 
 
Een hele dikke knuffel van de baby groep! 
 

Wij hebben zoals altijd veel te vertellen over onze groep. Momenteel zijn we met het thema herfst 
bezig. We hebben al hele leuke werkjes gemaakt zoals; paraplu’s, paddenstoelen, egels… 
Jullie kunnen onze activiteiten terug zien op onze facebook pagina. 
 
Woorden die we specifiek leren zijn: 
Paddenstoel, regen, egel, laarzen, paraplu en bladeren. 
 
Tijdens de kringmomenten oefenen wij met de kinderen met behulp van plaatjes. 
De wat oudere kinderen gebruiken sommige woorden van het thema. We zijn echt trots op jullie! 
Heel knap! 
 

        
             

 
 

 
Nieuwe baby’s 
Wij hebben nieuwe baby’s op de groep:  Elif Mira, Alina, Ayana, Eyhmiliano, Monsif, Ayah, Tarik, Nia 
Rosa. Ze doen al heel goed mee op de groep. Welkom allemaal! We zijn heel blij met jullie komst.  
 
Hiep hiep hoera 1 jaar!                                                                         
Idris, Jordi, Noella zijn jarig geweest. 
 
 
 

 

  



 

Grote broer 
Destan heeft in augustus een broertje gekregen. We feliciteren mama en Destan van harte! 
Hij heet Ediz Mirza en komt in november ook bij ons spelen. 
 
Vlindertjes naar Bijtjes 
Liam en Rico zijn naar de Bijtjes groep gegaan.  
 
Leidsters 
De mentors en vaste leidster op de groep zijn: Juf Esen (mentor), Juf Siu Mey (mentor), Juf Latife 
(mentor), juf Esma  (mentor). 

 

 

 

 

Verven met kwast 

 



 

BIJTJESGROEP: 1,5 tot 4 jaar 

 

Wij beginnen de dag met vrij spelen tot aan het fruit moment. De kinderen mogen zelf 
kiezen waarmee ze willen spelen. In de poppenhoek, met de auto’s, bouwen of toch rustig 
beginnen met een puzzel. Dan gaan we in de kring zitten en leren we de kinderen spelenderwijs de 
thema’s, dagen van de week, seizoenen, kleuren en vormen. Dit doen we aan de hand van 
woordkaarten en liedjes zingen.  
 

 
Seizoenen en dagen van de week  

 

 
Dag ritme kaarten  



 

Zo proberen we rust en structuur te creëren bij de kinderen. Wanneer de kinderen iin de ochtend 
binnenkomen kunnen ze aan de dagritmekaarten zien wat ze die dag gaan doen! 
 
In overleg met de ouders kunnen de kinderen bij ons oefenen met naar de wc gaan als ze thuis bezig 
zijn met zindelijkheidstraining. Verder stimuleren we de kinderen om zelf schoenen aan te trekken en 
zelf hun boterham te smeren.  
 
Op de bijtjes groep leren we in deze periode heel veel over het thema herfst. Tot en met november 
gaan we actief verder met het thema. Wat we vooral hebben gedaan is heel vaak naar buiten gaan. 
De regen gevoeld met ons handen en sommigen zelfs geproefd, gestampt in de plassen. Onder de 
grote paraplu gestaan met z´n allen. Tijdens bladeren en takken verzamelen zagen we helikoptertjes 
(zaden van esdoorn) die vliegen in de wind. Die hebben we omhoog gegooid en dan keken we hoe ze 
naar benden kwamen dwarrelen. Dat vonden we geweldig! 
 

     
In de water plassen stampen                                                          Helikoptertjes (Esdoorn zaadjes) 
 

   
Speeltuin                                                                        Herfstbladeren  
 



 

Nieuwe bijtjes 
Er zijn ook weer een paar nieuwe bijtjes op de groep: Liam, Lilianne en Liyam  
Welkom op de Bijtjesgroep. 
 
Afscheid 
We hebben ook van een paar bijtjes afscheid moeten nemen. 
Dina heeft afscheid genomen  van ons. We gaan je heel erg missen! 
Mehmet,  Cainho  en Ricardo zijn naar de Olifantjes gegaan. We wensen jullie daar heel veel pret en 
succes! 
 
Hiep hiep hoeraaa!  
Masal Su is 3 jaar  
Kuzey is 2 jaar 
Kyshani is 3 jaar 
Adam is 3 jaar 
 
Wist je dat… 
 

• Veel kinderen zindelijk willen worden, en vaker zitten op de wc. 
• We heel veel knutsel werkjes hebben gemaakt over het thema herfst. 
• We ook Halloween pompoenen hebben gemaakt. 
• De kinderen de dagen van de week heel goed kunnen zingen. 
• De kinderen de woordjes paddenstoel, egel, regen, paraplu, uil, herfst, bladeren, takken, 

helikopter  en pompoen hebben geleerd. 
 
 
Leidsters 
De mentors en vaste leidsters op de groep zijn Juf Ismahan (mentor), Juf Atika (mentor),, Juf Derya 
(mentor) 

 

 



 

OLIFANTJESGROEP: 2 tot 4 jaar 

 

Op de groep werken wij met thema’s. Bij elke thema proberen wij 4 bijbehorende activiteiten uit te 
voeren. Nu zijn wij begonnen met thema herfst. De kinderen op de groep zijn heel leergierig ze 
pakken alles heel goed op! 

Verder zijn wij met een aantal kinderen bezig met zindelijk worden. Dit doen we in 
samenwerking met de ouders. Op de opvang hebben wij hier een motivatiemethode voor. 
We hebben plaskaart waarop we dus bij elke plasje of poep een sticker plakken. En wanneer 
het velletje vol is mag het kind zijn plaskaart mee naar huis nemen.  

We werken met een beloningsysteem waarbij de kinderen worden beloond met stickers. Dit doen wij 
om de kinderen te motiveren om te helpen met het opruimen en goed luisteren naar wat er wordt 
gezegd. Dit systeem werkt goed, want al een paar kinderen hebben bijna een volle kaart! Een volle 
kaart betekent dat het kaartje mee naar huis genomen mag worden en daar streven de kinderen 
ernaar. 
 
Wist je dat: 

 

• Wij dagelijks bezig zijn met het behandelen van het thema van de maand 
• Dat we heel vaak naar de kinderboerderij gaan 
• Dat we lekkere cup cakes hebben gebakken 
• Wij wekelijks een knutselactiviteit proberen te maken 

Een aantal kinderen hebben afscheid van ons genomen omdat ze naar de basisschool zijn gegaan, dit 
zijn Jayliyano & Ömer. 

Nieuwe Olifantjes: 

We hebben drie nieuwe kindjes “Cainho, Sarp Efe en Mehmet Kemal” bij de  Olifantjes en die hebben 
het heel erg naar hun zin! Ze doen het heel goed bij de Olifantjes groep. Welkom lieverds!  

De mentors en vaste leidster op de groep zijn: juf Tuba (mentor) en juf Tugce. 



 

                            
Cup cakes maken  
 

 
Kinderboerderij       Takken en bladeren verzamelen 

 

          
 

 
 



 

 
TIJGERTJES BSO: 4 tot 13 jaar 

 

De tijgertjes hebben afgelopen periode leuke tijden gehad op de BSO. We hebben allemaal 
leuke thema’s behandeld en leuke uitstapjes gehad, zoals de kinderboerderij, schooltuin 
Vreelust, euroscoop, Avontura en verschillende speeltuinen. We hebben het heel gezellig op 
de opvang en verwachten dat ‘t ook gezellig gaat worden in de komende periodes. We 
hebben aankomende vakanties weer verschillende uitstapjes gepland.  
 
De Tijgertjes hebben nieuwe kinderen gekregen op de BSO. 
3 Kinderen van de Olifantjes zijn 4 jaar geworden en overgestapt naar de Tijgertjes groep. 
Dat zijn onze lieve Quishoney, Rayaan en Jaylyano. We hopen dat ze het leuk en gezellig 
hebben. Wij proberen met z’n allen een veilige en leuke omgeving te creëren voor de 
kinderen. 
 
Juf Seda is begonnen met een opleiding vandaar dat ze afscheid heeft genomen van Lila. We 
wensen haar succes. En hopen haar snel weer te zien. 
 
Leidsters 
De mentor en vaste leidster op de groep is Juf Sule. 
 

          
Herfst bladeren verzamelen 



 

 
Eindresultaat van verzamelde bladeren 
 

 
 Kinderboekenweek 



 

 Facebook 

Like ons Facebookpagina en blijf op de hoogte van alle foto’s en video’s 

www.facebook.nl/Kinderdagverblijflila 

 

Oudercommissie 

Lila is op zoek naar nieuwe leden voor de oudercommissie. De commissie bestaat op dit moment uit 
2 leden.  

Dat zijn: 
Lyvania Rosalia 
Lecinda Lopes 
 
 
Mocht u in contact willen komen met de leden van de oudercommissie? Stuur dan even een mailtje naar 
de oudercommissie@kdv-lila.nl . 

Sluitingsdata: 

De feestdagen en het nieuwe jaar komen eraan, wij willen u graag tijdig informeren over onze 
sluitingsdata  2019/2020 en over de nieuwe tarieven voor 2020. 

25 December 2019  1ste kerstdag   Woensdag 

26 December 2019   2e Kerstdag   Donderdag 

1 januari 2020   Nieuwjaarsdag   Woensdag 

13 April 2020   2e Paasdag   Maandag 

27 April 2020   Koningsdag   Maandag 

21 Mei 2020   Hemelvaartsdag  Donderdag 

22 Mei  2020  studiedag   Vrijdag 

1 Juni 2020  2e Pinksterdag   Maandag 

31 Juli 2020  Studiedag   Vrijdag 

De tarieven 2020 

In 2020 hanteren wij nieuwe tarieven voor de opvang: 
KDV  uur tarief  € 8,17 
BSO uur tarief  € 7,10 
BSO Flexibel uur tarief € 7,39 

Deze tarieven moet u tijdig aanpassen bij de belastingdienst. Heeft u hulp nodig bij deze aanpassing 
dan kunt u altijd een afspraak maken met Pinar of Leyla, zij helpen u graag. 

 

 

 


