Nieuwsbrief Februari 2020
Thema
Beste ouders zoals jullie weten hebben we thema ‘winter’ achter de rug, de kinderen hebben veel
activiteiten uitgevoerd in het kader van dit thema. Ons nieuwe thema is ‘lichaam’. Ook hiermee zijn
we druk bezig op dit moment. Alle groepen oefenen elke dag met het thema lichaam.
Voor Valentijnsdag hebben de kinderen super leuke cadeautjes gemaakt voor de ouders.
Leidsters
We hebben nieuwe leidsters op de groepen. Bij de bijtjes zijn juf Derya, juf Asli en juf Fatma
gekomen. En bij de Tijgertjes (BSO) is juf Aysegul gekomen. Helaas hebben we afscheid genomen van
juf Atika en juf Sule.
Vaste gezichten
De kinderen hebben vaste gezichten en een eigen mentor. Ieder groep heeft zijn vaste leidsters. Bij
de babygroep zijn dat juf Esen, Zeynep, Esma en Latife. Bij de bijtjes zijn dat juf Derya, Asli, Fatma en
Ismihan. Bij de olifantjes is dat juf Tugce. En als laatst hebben we de Tijgertjes (BSO) en daar zijn juf
Aysegul en Fadime de vaste gezichten. Voor de kinderen is een vast gezicht erg prettig.
Pedagogisch beleidsmedewerker
Sinds kort worden de leidsters gecoacht door Leyla Vural. Zij is beleidsmedewerker. Het is belangrijk
dat er genoeg kennis is in huis en daarom worden de leidsters gecoacht bij de dagelijkse
werkzaamheden.
Stagiaires
Vlinders > Laila en Melisa
Bijtjes > Gabriella en Zoé
Olifantjes > Dounia en Kimberley
Social media
Zoals veel van jullie weten hebben we een facebook pagina genaamd: Kinderdagverblijf Lila. Sinds
kort hebben we ook een instagram account genaamd: @kinderdagverblijflila.
Wij plaatsen daar bijna elke dag foto’s/video’s van de kinderen, bijvoorbeeld wanneer ze hebben
geknutseld of ergens zijn geweest.
Volg de social media, leuk om te zien wat je kind die dag heeft gedaan!

Sluitingsdagen de komende periode:
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 Vlindergroep
Een hele dikke knuffel van de Vlindergroep,
Vorige week zijn wij begonnen met een nieuw thema ‘het lichaam’. Wij zijn bezig met verschillende
activiteiten en vinden het liedje ‘Hoofd, schouders, knie en teen’ hartstikke leuk. Verder zullen wij
gedurende het thema verschillende activiteiten doen, die jullie op onze facebook en instagram terug
kunnen zien.
Woorden die wij specifiek met dit thema leren kennen zij bv. armen, benen, neus etc.
Deze woorden gebruiken wij gedurende de dag in onze alledaagse handelingen. Vooral met het
nieuw thema leggen wij iets meer nadruk op het benoemen van de ledematen en het uitleggen van
de handelingen tijdens de verzorgende werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld het aan tafel zitten, eten,
verschonen, aan- en uitkleden enzovoorts. Maar natuurlijk ook tijdens het spelen, dansen en het
doen van verschillende activiteiten zoals gewoonlijk.

Nieuwe baby’s:
Wij hebben nieuwe baby’s op de groep: Ediz, Filip, Djay Viano, Joah en Lucas. Ze doen het hartstikke
goed op de groep.

Hiep hiep hoera 1 jaar!
Ayana, Lucas, Alina, Ayah en Amaya Rosa zijn jarig geweest.

Van vlindertjes naar bijtjes:
Roya en Vayano zijn naar de bijtjes groep gegaan.

Afscheid
Op 14 januari heeft onze lieve juf Siu Mey een prachtige dochter gekregen die zij Maely Men Yee
Mok hebben genoemd. We feliciteren juf Siu Mey van harte met de geboorte van hun dochter!
Ook nemen wij deze maand afscheid met juf Esma. Zij heeft een nieuwe baan gevonden. Veel succes
met je nieuwe baan juf Esma!

De bijtjesgroep

Winter is gekomen brrrr.. handschoenen aan, muts en sjaals om. De bijtjes hebben afgelopen maand
met het thema winter lekker geknutseld.
En nu zijn we bezig met het thema: mijn lichaam. Dit thema loopt tot 21 maart. We doen oefeningen
tijden de kring activiteiten en leren de kinderen spelenderwijs over hun lichaam, wij gebruiken
daarbij woordkaarten.
Proeven, ruiken, horen, zien en je lichaam herkenen.
Kinderen iets laten horen: is het een hard geluid of zachte geluid?
Kinderen iets laten ruiken: wat denk je dat het is?
Kinderen iets laten proeven: weet jij welke fruit dit is?
Kinderen iets laten zien: weet jij wat het is ?
Kinderen weten jullie waar je neus, mond en ogen zijn?
Elke dag wordt er op de bijtjesgroep gewerkt tijdens de kring, gericht aan de thema. Uiteraard
behandelen wij ook dedagen van de week, seizoenen, kleuren, en we leren tellen en zingen. Na de
kring mogen de kinderen zelf kiezen met wat ze willen spelen. Ze hebben de keus uit verschillende
speelhoeken : zoals bouwhoek, poppenhoek, voorleeshoek, puzzelhoek, kleuren of kleien aan
detafel.

Nieuwe Bijtjes
Er is een nieuwe kind bij de bijtjesgroep: Julia
Welkom Julia op de Bijtjesgroep.

Afscheid
We hebben ook van 2 kinderen afscheid moeten nemen.
Masal su en Erdogan zijn naar de olifantjes.
We missen jullie wel in onze groep!

Leidster bijtjes, u kunt de leidsters zien op vaste dagen:
Mentor Derya: maandag, woensdag en donderdag
Mentor Ismihan: woensdag en vrijdag
Mentor Fatma: dinsdag en vrijdag
Mentor Asli: maandag, dinsdag en donderdag

Hallo, ik ben Fatma
Ik ben 37 jaar en ik heb twee kinderen. Ik werk sinds kort als leidster op de kdv Lila, voor de groep
bijtjes. Ik vind het leuk om met kinderen te werken. Daarom hoop ik op een fijne werkperiode met
de kindertjes en collega's

Hallo mijn naam is derya
Ik ben 29 jaar oud , ik werk sinds een paar maanden bij kinderopvang Lila als leidster bij de bijtjes
groep, ik vind het erg leuk om samen met mijn doelgroep te werken.

Bij deze wil ik mij voorstellen aan u, ik ben Asli Yucel ,ben moeder van 3 jongens, en woon in
Rotterdam. Met vol enthousiasme ben ik sinds kort begonnen in Lila. Ik verheug me erop om gezellig
met de dreumes/peuters samen op de groep te zijn en leuke leerzame activiteiten te doen en de
kinderen daarbij te stimuleren. Ik zal voornamelijk te zien zijn bij de bijtjes groep. Mijn werkdagen
zijn maandag ,dinsdag en donderdag.

De Olifantjesgroep

Mentor
Zoals jullie het weten is juf Tugce de mentor van de Olifantjes. Zij werkt 4 dagen en dat betekent dat
zij een vast gezicht is voor de kinderen. Zij werkt op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
Afscheid
Wij hebben helaas afscheid genomen van Mayra, Nair, Muhammed en Melek. Zij zijn vier jaar
geworden en gaan naar school…… spannend!
Nieuwe kindjes
Een tijdje terug zijn Vito, Siya en Liyam overgegaan van de bijtjes naar de olifantjesgroep. Sinds kort
zijn ook Erdogan en Masal Su bij ons gekomen, de nieuwe kindjes doen het allemaal hartstikke goed!
Beloningskaart
Wij hebben beloningskaarten op de groep, dat houdt in dat de kinderen een sticker krijgen als ze
goed geluisterd hebben of bijvoorbeeld goed hebben opgeruimd. Dit doen wij om de kinderen te
motiveren. We hebben gezien dat het heel goed werkt. De kinderen weten dat ze een sticker zullen
krijgen en luisteren daarom goed en doen hun best. Als het kaart vol is mag deze mee naar huis en
krijgen ze een nieuwe kaart.
Zelfredzaamheid
Veel kinderen gaan binnenkort naar de basisschool en dat betekent dat ze een aantal dingen zelf al
moeten kunnen zoals het aantrekken van hun jas en hun schoenen. De kinderen proberen altijd
zelfstandig hun jassen aan te doen, mutsen op, sjaaltjes omdoen en schoenen aandoen. Ook mogen
de kinderen zelf hun broodjes smeren en dat vinden ze heel leuk. Bijna alle kinderen zijn al zindelijk
en gaan naar het toilet. En met de andere kindjes oefenen we op de wc met het plassen. Ook hierbij
is het belangrijk dat ze goed handjes wassen. Handjes worden niet alleen na het toiletbezoek
gewassen maar ook als we van buiten komen en voordat we gaan eten. Hygiëne is heel erg belangrijk
en daar letten wij goed op.

Thema’s
Wij hebben veel gedaan met het thema ‘winter’. We hebben dagelijks geoefend met woordkaarten
en ook veel geknutseld. De Olifantjes zijn super creatief! Wij hebben ons eigen eskimo’s gemaakt,
sneeuwpoppen gemaakt, truien & wanten geknutseld en nog veel meer..
Hier een aantal foto’s van de kunstwerkjes.

Op dit moment zijn we bezig met een nieuwe thema: ‘lichaam’. Ook hierbij oefenen we superveel.
Tijdens de kringmoment nemen we de woordkaarten door, de kinderen benoemen de lichaamsdelen
en we zingen bijpassende liedjes. Het is allemaal erg leerzaam voor de kinderen. De woordenschat
van de kinderen wordt vergroot en ze leren nieuwe dingen. We zijn al begonnen met een aantal
activiteiten.

De Tijgergroep
Op de groep van de Tijgers staan juf Fadime en juf Aysegul.
Juf Aysegul is kort geleden begonnen op de BSO.
Even voorstellen, Ayşegül
Goede dag ouders en kinderen, mijn naam is juf Aysegul en ik ben sinds kort in dienst op
de BSO Lila. Met veel enthousiasme kijk ik uit naar deze nieuwe uitdaging. Vanaf heden
ga ik fulltime werken als vaste leidster op de BSO. Ik vind het heel erg belangrijk om op
te schieten met kinderen en een vertrouwd gezicht voor hun te zijn. Overigens vind ik
het ook heel erg leuk om activiteiten met ze te doen. Verder wil ik ervoor zorgen dat een
kind de BSO eind van de dag verlaat met een glimlach! ☺
Deze maand hebben we voornamelijk gewerkt aan het thema lichaam en Valentijnsdag.

