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 Bezoektip! Bibliotheek 
Helmond/peel 

Sinterklaas voorstelling door Verhalen van Annie 

De bakkerij van Sinterklaas draait op volle 
toeren. De kruidigste pepernoten springen 
rond in de pan en de lopende band draait op 
volle toeren met de chocoladeletters. De 
heerlijkste speculaaspoppen glijden de dozen 
in. Maar al dit lekkers ontgaat Sinterklaas niet. 
Kan hij zich bedwingen als hij even een kijkje 
gaat nemen in de bakkerij….? 
Kom je ook kijken en luisteren naar mijn 
verhaal in de bibliotheek? Want….. er komt 
een snoepkous in de problemen en .. het is al 
bijna 5 december!  

Voor kinderen en (groot)ouders vanaf 4 jaar. 
Vooraf aanmelden. 2,50 bij Bibliotheek 
Helmond/Peel 

 

Hallo lieve ouders en welkom bij een nieuwe 
nieuwsbrief! Editie 7 staat vol leuke informatie 
over ons kinderdagverblijf, leuke activiteiten in 
en rondom ’t Kasteeltje Helmond!  

Huidig Thema 
De laatste weken van 2021 zullen in het teken 
staan van Sinterklaas en Kerst. Dit is het 
moment waar alle kinderen het hele jaar naar 
uit kijken en elke dag zijn de kinderen hyper 
van de pepernotenkoorts en de 
sinterklaasverhalen. Zo gaan we dit thema 
werken aan alle ontwikkelingsgebieden zoals 
de motoriek tijdens het pepernoten bakken en 
de pietengym. De kinderen worden interactief 
voorgelezen tijdens het spannende verhaal van 
Rikki.  
 
Tijdens de kerst zullen 
de kinderen kerstlichtjes 
knutselen en het vooral 
heel gezellig hebben. 
Ook tijdens het 
kerstthema heeft Dikki 
Dik nog wat te vertellen! 

‘t Kasteeltje krijgt een nieuwe look! 
Het zal jullie vast niet ontgaan zijn.. 
Kinderdagverblijf  ‘t Kasteeltje krijgt een likje 
verf, en een nieuwe vloer!. Ontzettend 
spannend vinden we dat! Komen jullie een 
keer een kijkje nemen? Ook hebben we een 
nieuwe leeshoek en een nieuw kantoor voor 
ons management.  

  



 

 

 Feest! 
Pietenviering 

Woensdag 1  december 
Kerstdiner 

Donderdag 23 december  
Meer informatie betreft het kerstdiner volgt nog 

Wist je dat… 
…..speculaas en marsepein 
vroeger liefdessnoepjes 
waren. Was een jongen 
verliefd op een meisje, dan 
kreeg ze een figuurtje in één 
van deze twee lekkernijen. 
Een taai-taai pop werd dan 
weer cadeau gedaan aan 
iemand die je echt niet 
mocht.  
 
…..de allereerste intocht van 
Sinterklaas in Venray 
was?  Deze intocht was in 
1888. 
 

VVE 

Tijdens de VVE momenten 

besteden we veel tijd aan de 

taalontwikkeling. We zijn 

bezig met activiteiten waar 

veel herhaling in zit. Zoals 

het herhalen van liedjes en 

woordkaarten. Ook hebben 

we een Sintyoga 

georganiseerd. Tijdens de 

sintyoga koppelen we de 

themawoorden aan de 

bewegingen. Dit is een vorm 

van bewegend leren! Hou 

onze socials in de gaten 

voor een leuke video van de 

Sintyoga! 

 

Nieuwe Medewerker! 
We hebben een nieuwe 
collega voor op de 
babygroep. Charifa komt ons 
team versterken vanaf 
december. 

 Bitcare 
Vanaf januari hebben we een 
nieuw systeem. In het 
nieuwe jaar zullen we een 
overstap maken van iRosa 
naar Bitcare. Bitcare is een 
gebruiksvriendelijker 
programma waarin je als 
ouder alles terug kunt 
vinden. Van facturen tot 
nieuwsbrieven. Meer uitleg 
over de nieuwe app volgt in 
het nieuwe jaar! 

 
Say hello to our little 
friends! 
Wij willen natuurlijk de 
nieuwe kinderen een warm 
en gezellig welkom heten! 
 
Welkom  
Randy, Melody, Ipek, Ella, 
Milla 
 

 
 
Ook is er babynieuws! 
Gefeliciteerd Lisa met de 
geboorte van lieve Yuna. 
 

Website aanpassing 

Natuurlijk vinden we 
bereikbaarheid enorm 
belangrijk en zijn we ook al 
een tijdje bezig met het 
finetunen van onze website.  
Binnenkort is de website 
actief en kunnen jullie ons 
bezoeken hierop.  
 

  

Voorleesdagen 

van 26 januari t/m 5 februari 
2022 gonst de bibliotheek van 
gezellige voorleesactiviteiten 
tijdens De Nationale 
Voorleesdagen. De 
bibliotheek heeft een enorme 
collectie prentenboeken, 
maar ook boeken over 
hobby’s met liedjes en 
spelletjes! 
 
Hieronder 
nog een 
paar 
handige 
voorleestips; 
 
Een boek kiezen 
Er is zoveel keuze aan mooie 
boeken. Dagelijkse 
gebeurtenissen kunnen 
daarom een leuke aansluiting 
zijn van de belevingswereld 
van het kind. 
 
Laat je kind vertellen 
Geef je kind gelegenheid om 
iets te vertellen tijdens het 
verhaal. Het gaat er juist om 
dat je kind praat. Kan je kind 
het verhaal navertellen?  
 
Voorlezen met 
stemmetjes 
In prentenboeken staan vaak 
veel korte teksten. Maak 
gebruik van deze korte 
teksten om leuke stemmetjes 
af te wisselen passend bij het 
karakter van het boek, en zie 
de interesse stijgen!  

Website:  Contact:  Email: 
 https://kinderdagver

blijfkidsvillage.nl/ 

 0492 - 236023  Info@hetkasteeltjehel

mond.nl  
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