Algemene nieuwsbrief
april 2016

Voor uw agenda
10 april
15 april
7 mei
11 mei
17 mei
23 mei
29 juni

Week van het Jonge Kind
ouders gaan uit eten
kindermorgen kasteelfeesten
start actie klant werft klant
dag van de groene opvang
avond van het jonge kind
modderdag

15 april
Lekker uit eten en gratis opvang voor uw kind
Wat hebben we leuke reacties mogen ontvangen! Alle ouders
en kinderen die gebruik maken van deze actie wensen we veel
plezier!

Week van het jonge kind

Kasteelfeesten Wijchen

De week van 10 april is uitgeroepen tot de Week van het
Jonge Kind. Elke dag van deze week is er een thema
waaraan we op de locaties aandacht gaan besteden;
maandag
buitenspelen
dinsdag
gezond eten en drinken
woensdag
muziek
donderdag
boekstart – (voor)lezen
vrijdag
bewegen
Wilt u meer lezen over de Week van het Jonge Kind:
[link website]

Zaterdag 7 mei zijn alle kinderen met hun ouders van harte
welkom op de kindermorgen van de kasteelfeesten. Met veel
plezier organiseren wij deze morgen in samenwerking met de
organisatie van de kasteelfeesten.
Wat is er te doen? Optreden van Robin van Kraaij [ link
website], springkussen, ‘groene’ knutselactiviteit, haren
vlechten, schminken, spellen en voor de kinderen drinken en
popcorn. De activiteiten zijn gratis. We ontmoeten u graag
tussen 10.00 – 12.00 uur!

Klant werft klant actie
Vanaf 11 mei tot 11 juli organiseren we een klant werft klant
actie. Vóór 11 mei ontvangt u van ons een mail met uitleg
over de actie en de actievoorwaarden. Werft u een klant, dan
zorgen wij voor een leuke attentie als dank voor de genomen
moeite.

Avond van het jonge kind op 23 mei
Geïnspireerd door de week van het jonge kind organiseren
we een avond met als thema ‘Het jonge kind’.
Speciaal voor ouders met een baby of aanstaande ouders.
Alle ouders van de eerste stap krijgen binnenkort de
uitnodiging toegestuurd. De avond is ook interessant voor
(aanstaande) ouders die geen klant zijn bij de eerste stap.
Breng gerust een vriendin of familielid mee die ook jonge
kinderen heeft of zwanger is. Ze zijn van harte welkom.
De avond wordt gehouden in de Bibliotheek in het Mozaïek
in Wijchen. Naast sprekers zullen er een aantal stands
ingericht worden met interessante zaken over baby’s en
jonge kinderen.
U gaat niet met lege handen naar huis, we hebben een leuk
tasje met verrassing voor u! De avond begint met een inloop
om 19.30 uur, koffie en thee staan klaar.
Tot 23 mei in het Mozaïek.

Rijstwafels geen dagelijkse kost
Op de dagopvang geven wij de kinderen geen rijstwafels
meer. Wij volgen het advies op van het voedingscentrum om
aan kinderen niet frequent een rijstwafel aan te bieden. [Hier
leest u het volledige artikel]

Voorlezen voor je baby, dat is samen genieten!

Trainingen voor ouders

Zes handige tips uit het Boekstartprogramma
Wij werken op de opvanglocaties met Boekstart, het
leesbevorderingsprogramma voor jonge kinderen. Boekstart
geeft zes tips voor het voorlezen met baby’s, want voorlezen
aan baby’s vergroot de taalvaardigheid.
1. Kies een vast leesmoment op de dag.
2. Ga met je baby op een rustige plek zitten zonder
afleiding van TV of andere media.
3. Zorg ervoor dat je zo zit dat je oogcontact kunt
maken met je baby.
4. Kies een afbeelding in het boekje en laat deze goed
zien.
5. Een of een paar afbeeldingen laten zien is al genoeg.
Het boek hoeft niet in een keer uit.
6. Laat je stem horen. Wat je zegt is belangrijk. Benoem
wat er te zien is, maak bijpassende geluiden of zing
een liedje.

Speciaal voor ouders bieden we twee interessante trainingen aan:
 Grenzen stellen en actief luisteren (3 woensdagavonden 15,
22 en 29 juni)
 Botsen en verzoenen (2 maandagavonden 12 en 19
september)
Op onze website onder de kop ‘ouders praten mee’ [link website]
vindt u een flyer met meer informatie en een digitaal
aanmeldformulier. Aanmelden kan tot 1 juni 2016.

In de bibliotheek is een ruim aanbod van babyboekjes met
duidelijke plaatjes, voelelementen of krakende bladzijden. De
boekjes met knuffels of stoffen worden na gebruik gereinigd
zodat u altijd een fris babyboek kunt lenen.

Facebook
Heeft u ons al gevonden op Facebook?
We zijn gestart met het posten van berichten op Facebook. Ook de
tweets van de eerste stap kunt u daar lezen.
Om ons te volgen zoekt u: kinderopvang de eerste stap of u klikt
op de afbeelding in dit kader en daarna op de knop Vind ik leuk.
Nu kunt u ons volgen.
Tot gauw!

Groene buitenruimte Fazantstraat
Momenteel wordt de buitenruimte van de Fazantstraat in
Wijchen omgetoverd tot een speel-ontdektuin. Volop
uitdagingen en speelattributen voor alle kinderen, van baby tot
grote peuter.
Zo komen er ‘voeltegels', kriebel- en geurplantjes, een
kruiptunnel en een wilgentenenhut. De wilgentenenhut is net
gepland en nog bladloos maar met de goede zorgen van de
kinderen groeien er straks prachtige bladeren aan en wordt de
hut met tunnel nog spannender.
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