KRUIMELTJE
KINDERDAGVERBLIJF
BSO
De Verbetering 6
9744 DZ Groningen
Tel: 050-5590095

Van de Directie
Allemaal gezond en wel weer teruggekeerd van de vakantiebestemming?
Dan kunnen jullie allemaal weer met frisse moed starten in je nieuwe groep op school met
misschien wel een nieuwe juf of meester.
Ook de Kruimeltje medewerkers zijn bijna allemaal al op vakantie geweest en zitten allemaal
weer vol creatieve ideeën om met de kinderen te gaan doen.
Een aantal van u hebben we afgelopen vrijdag op de barbecue al mogen begroeten. En zoals
gewoonlijk was de bbq weer tiptop geregeld door de OC. Leuk was het ook om even kennis te
kunnen maken met de nieuwe leden van de OC.
En we hebben genoten van alle lekkernijen, en vooral van die heerlijk wraphapjes van Lisette
Dinkelman.

Al met al een geslaagde avond en wederom: Oudercommissie, Chapeau!

Drukke tijden komen er ook weer aan. De fotograaf die begin oktober langskomt, alle
festiviteiten rondom Sint Maarten, Sinterklaas en Kerst.
Maar ook Hans de Troubadour die bij het KDV langskomt en ook de voorbereidingen voor het
slaapfeestje voor de BSO zijn ook al druk gaande.
Kortom allemaal leuke dingen voor de kinderen, dus houdt de mailing de komende tijd in de
gaten…
Met vriendelijke groet,
Peter en Henk
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Van de Administratie
Vernieuwde website deze week ONLINE!
Voor de zomer zijn we gestart met de voorbereidingen voor het maken van een nieuwe website.
Hiervoor hebben we Nijm Webdesign & Hosting in de arm genomen. De eerste opmaak hebben we
reeds mogen zien en we zijn blij met de vernieuwde frisse uitstraling van de website.
Ook de indeling zal anders worden dan u gewend was. Via de divers tabbladen kunt u nu sneller en
gerichter zoeken naar een onderwerp van uw gading.
Zo komt er ook een tabblad “Fotogalerij”, waarop de foto’s komen te staan van de activiteiten
die we hebben gehad met de kinderen, zoals bijvoorbeeld, het Sinterklaasfeest en de uitstapjes.
Voor dit tabblad hebben we er voor gekozen om elke ouder abonnee te maken van de website.
Hiervoor zult op korte termijn een inlogcode ontvangen via de mail.
Op deze wijze sluiten we “buitenstaanders” uit van de fotogalerij.
Op de homepagina staat een kalender met alle voorkomende geplande activiteiten in de
desbetreffende maand en een overzicht van belangrijke mededelingen.

Fotograaf
Ofschoon het nog even duurt, willen we alvast even melden dat de
fotograaf weer bij Kruimeltje langskomt. Dit jaar komt Marjolein
Witteveen van Marjowsfotgrafie, maandag 7 en dinsdag 8 oktober
mooie foto’s maken van uw kleine grut.
Dus… de zondagse kleertjes aan, gel en vlechtjes in de haren en de
mooiste lach oefenen, want ze willen allemaal mooi op de foto!
Ouders krijgen de foto’s daarna digitaal toegestuurd en met een eigen
inlogcode kunt dan zelf bepalen welke foto’s u wilt bestellen.
En wilt u alvast een voorproefje van de kwaliteit van wat zij al heeft gemaakt, neem dan een
kijkje op www.marjowsfotgrafie.nl

Week van de Alfabetisering
Van 8 t/m 14 september is het de tiende Week van de Alfabetisering. Deze campagneweek vindt
jaarlijks plaats rond Wereldalfabetiseringsdag in opdracht van het ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap. Stichting Lezen & Schrijven stimuleert anderen om onder de noemer
Tijd voor Taal evenementen te organiseren die het belang van kunnen lezen en schrijven
benadrukken. Stichting Lezen & Schrijven is in 2004 opgericht op initiatief van H.K.H. Prinses
Laurentien der Nederlanden om geletterdheid binnen Nederland te vergroten. In het kader
hiervan doet KDV Kruimeltje mee aan het voorleesrecord. Yvet zal dinsdag 9 september de
peuters voorlezen uit het boekje Woezel & Pip Avonturen in de tovertuin.
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Nieuws van de groepen

“de Lieveheersbeestjes”

Bijna iedereen is weer terug van vakantie. Ik hoop dat jullie allemaal
een mooie vakantie hebben gehad.

De baby’s
hebben van alles geleerd in de vakantie en nu ze terug zijn mogen wij weer
genieten van de kinderen en hun acties.
Inmiddels is Joël ook al 1 jaar geworden en geniet hij bij Harma met volle teugen van de nieuwe
omgeving en het andere speelgoed. Hij voelt zich dan ook al een hele dreumes.
Op de babygroep is Alicya bij ons komen spelen en ik hoop dat je het hier ook prima naar je zin
gaat krijgen. De hangwieg vind je in ieder geval al een heerlijk plekje waar je al heel wat uurtje
slapend heb doorgebracht.
Inmiddels heb je ook al kennisgemaakt met William en liggen jullie geregeld samen in de
grondbox samen te “keuvelen”.
En deze week komt er gezellig nog een
kleintje bij. Ze heet Sky en ze komt op
donderdag bij ons spelen.
Ook Sky wensen we heel veel plezier
bij Kruimeltje toe.

Groetjes,
Annie

En nu maar proberen te kruipen….
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“de Giraffen”
Na een welverdiende vakantie, zijn we weer uitgerust
begonnen. We hebben inmiddels het thema water afgesloten,
waar we mede door het mooiw weer goed gebruik van hebben
gemaakt. Heerlijk de zwembadjes buiten en de watertafel
en…..spetteren maar.
Ook het thema natuur, bracht weer leuke knutsels: er
hangen bladeren voor het raam en er kruipen zelfs slakken

op het raam en we hebben een grote bak vol gekleurde
wormen op de groep.

Het nieuwe thema van de maand september is: tellen, kleuren, groot en klein met het seizoen:
herfst. Dus we kunnen ons weer gaan uitleven met het knutselen.
Waar we ons ook lekker uit konden leven was op het springkussen bij de zeer geslaagde bbq, die
ondanks de vakantieperiode toch nog druk werd bezocht.
Wel verwelkomen we een nieuw girafje, namelijk Joël, die op 12 juli j.l. 1 jaar is geworden.
Jasper en Laurens gaan ook door naar de volgende “ronde”, namelijk de bezige bijen. De twee
broertjes worden op 9 september, 2 jaar.
Alvast gefeliciteerd en heel veel speelplezier gewenst!
Groetjes,
Harma
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“de Bezige Bijen”
Helaas is de zomer vakantie weer voorbij maar alles is gelukkig weer normaal.
De kinderen hebben zo te horen, naar al hun verhalen, een leuke vakantie gehad. De ene is met de
auto weg geweest en de andere ging zelfs met het vliegtuig. Ze zijn overal ergens anders
geweest. Over eén ding waar ze het allemaal eens over: het leukste van de vakantie was het
zwembad en de speeltuin.
Zelf heb ik ook een leuke vakantie gehad, maar ben blij om al die lieve kindjes weer te zien.
Tijdens mijn vakantie was Jessie ook op de peutergroep aan het werk en de kinderen vonden het
gezellig dat ze er was. Ze is inmiddels weer gestart met een opleiding en we wensen haar heel
veel succes in de toekomst!
Ons nieuwe thema van komende maand is: tellen, vormen en kleuren. De kinderen zullen dagelijks
gaan tellen tot tien/twintig, alle kleuren benoemen en onthouden maar ook vormen onthouden en
benoemen.
En ouders lijkt het jullie leuk, dan kunnen jullie het ook thuis gaan doen met jullie kindje.
Dinsdag 9 september doen wij mee aan het voorleesrecord van Woezel en Pip.
Een initiatief van stichting lezen en schrijven. Deze week zal dan ook in het teken staan van
Woezel en Pip en dan met name het voorlezen uit het boekje Woezel & Pip Avonturen in de
tovertuin. We zullen vaste tijden per dag nemen om het verhaal van Woezel en Pip voor te lezen
en te kijken wat voor interactie we van de kinderen krijgen.

Helaas hebben we ook afscheid moeten nemen van een paar kinderen die naar school zijn gegaan.
 Denise
 Dean
 Jazzlyn
 Jaydan
We wensen jullie heel veel plezier op de basisschool!
Groetjes,
Yvet
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“de Apenkoppen”
BSO

De vakantie weer voorbij . Allemaal weer terug naar school, en voor
sommigen de eerste keer naar school. Spannend hoor allemaal.

Gelukkig komen jullie na schooltijd gezellig bij ons spelen. We hebben
in de vakantie niet zoveel met een thema gedaan. Leuker was om per
week te kijken en daar de plannen op aan te passen. Wel hebben we een heus reisbureau gehad
voor diegenen die nog een last minute wilden boeken via Reisbureau BeSOleil.
Reisbureau
BeSOleil

Maar met het mooie weer zijn we dan ook vaak
buiten wezen spelen en naar het strandje gegaan.
We zijn inmiddels ook weer met frisse moed gestart en druk bezig met de voorbereidingen voor
het slaapfeest in oktober. We hebben dan ook al heel voorpret gehad met het verzinnen en
zoeken naar leuke ingrediënten hiervoor. We hebben er nu al zin in. Blij zijn we ook met de leuke
spontane reactie op onze oproep voor spoken en andere engerds (Ouders), die ons komen helpen
bij het feest.
Het belooft een hele happening te worden dus meld je tijdig aan……
Het thema van september is zintuigen. De hoek is weer ingericht met platen en materialen die
hier mee te maken hebben. Oog, Oor en mond. Smaken testen, voelen dat sommige dingen zacht
zijn , andere kunnen prikken Er hangt zelfs een echte plaat die gebruikt wordt bij de opticiën.
En natuurlijk kan Ezeltje prik dan ook niet ontbreken…
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Nieuws van de Oudercommissie

Wat was het gezellig bij de BBQ!!! En wat een geluk dat we lekker het zonnetje er bij hadden. Er
werd heerlijk gesprongen op het luchtkussen en lekker gespeeld en als er tijd was tussendoor
even snel een hapje gegeten. En het feest werd nog groter toen de schmink te voorschijn kwam
en Dennis en Nicole aan de slag gingen en er super mooie creaties gecreëerd werden. De rij was
lang, maar zelfs de ongeduldigste kindertjes wachten hun beurt af en
bleven lief stil zitten tijdens het schminken. Dennis en Nicole bedankt !!!
en we hopen dat jullie volgend jaar weer van de partij zijn!
Want zo’n heerlijke BBQ is voor herhaling vatbaar. Daarom willen we jullie
ook vragen om aan ons te vertellen wat jullie goed en leuk vonden maar ook
wat jullie volgend jaar anders zouden willen zien. Hebben jullie iets
gemist? We horen het graag zodat we dat mee kunnen nemen voor volgend
jaar. Een evaluatie punt voor ons voor volgend jaar is hoe wij de
aanmeldingen beter kunnen stroomlijnen zodat we een goed en duidelijk
overzicht hebben.

En de volgende activiteiten komen er al weer aan!!!
Namelijk Hans de Troubadour komt ons verblijden met
een optreden. En wel op: donderdag 23 oktober. Dan
wordt vast ook super gezellig dus kindertjes van de KDV
kom allemaal!!!

En niet te vergeten voor de BSO het slaapfeestje in de herfstvakantie, ook altijd een groot
feest!!!!
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Om alvast te noteren:

29 aug:
6 en 7 okt:
15 okt:
23 okt:
Nov:
5 Dec:
17 dec:

BBQ
Fotograaf
Slaapfeestje BSO
Hans de Troubadour
Lampionlopen KDV *
Sinterklaas
Kerstmarkt

*: exacte data worden zo snel mogelijk bekend gemaakt
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Verjaardagskalender

25 augustus

Annelies van Wijngaarden

Kruimeltje

03 september
07 september
09 september
09 september
10 september
14 september
19 september
21 september
24 september

Lindsay Dinkelman
Jaydan Chatta
Laurens Kiezebrink
Jasper Kiezebrink
Nina Buitenwerf
Sven Horneman
Benthe Gruisen
Elise van de Meer
Ilse van der Meulen

Apenkop
Bezig Bijtje
Girafje
Girafje
Girafje
Apenkop
Girafje
Apenkop
Girafje

wordt 7 jaar
wordt 4 jaar
wordt 2 jaar
wordt 2 jaar
wordt 3 jaar
wordt 5 jaar
wordt 3 jaar
wordt 10 jaar
wordt 4 jaar

Allemaal alvast van Harte Gefeliciteerd!
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