
  

 

 

Nieuwsbrief 
KDV  
‘t Kasteeltje 

 Editie 12 
 Juni/Juli 2022 
 Water!  
  

Activiteiten voor dreumesen (1,5 tot 2,5 jaar) 
Doe een kietelspelletje met behulp van het 
liedje ‘Het regent, het regent, de pannetjes 
worden nat. Druppels vallen op [mijn been, 
mijn hoofd etc.]. Spat, spat, spat’. Doe met je 
vingers de regendruppels na. Laat je kind 
aanwijzen of vertellen waar je de ‘regen’ moet 
laten vallen. 

Zet een paar bakjes van verschillende 

groottes in de regen. Kijk na een flinke bui 

samen hoeveel water er in de bakjes zit. 

Kijk samen met je kind naar buiten. Wat zien 

jullie? Wat voor weer is het? Regent het of 

schijnt de zon?  

 

Activiteiten voor peuters (2,5 tot 4 jaar) 

Laat je kind helpen met de planten water 

geven. 

Vraag aan je kind welke regenkleding het 

heeft. Heeft je kind een jas met een capuchon 

of heeft het regenlaarzen? Blijf je onder een 

paraplu droog of word je nat? 

 

de Kroontjes! 
De VVE groep heeft er een nieuwe ruimte bij. 
Op de nieuwe groep de Kroontjes worden 
activiteiten aangeboden in kleinere groepen. 
Hier spelen de kinderen met elkaar, krijgen ze 
ontwikkelingsgerichte activiteiten 
aangeboden en krijgen ze in een rustigere 
groep meer taalaanbod. Kom gerust een 
kijkje nemen.  
 
Heeft u als ouder een vraag, klacht of 
suggestie? Mail dan naar de oudercommissie! 
 
oudercommissiehetkasteeltje@gmail.com 
 

Nieuwe locatie Veghel! 

Wat hebben we het druk gehad, maar de 
opening van een groot succes! Kijk op onze 
instagram voor meer informatie en foto’s van 
onze nieuwe locatie! 

Hallo lieve ouders en welkom bij een nieuwe 
nieuwsbrief! Editie 11 is van de plank en klaar 
om gelezen te worden.   

 

Thema 
Water! 
Het regent, het 
regent, de pannetjes 
worden nat. In 
Nederland regent 
het gemiddeld 120 
tot 155 dagen per 
jaar. Helaas ook heel 
vaak in de zomer! 
Daarom komen kinderen van jongs af aan al in 
aanraking met regen. Tijdens het Uk & Puk 
thema ‘Water’ op onze kinderdagverblijven 
staat regen centraal. Je kind leert en ontdekt 
begrippen die te maken hebben met water! 
 

Tips voor thuis! 

Activiteiten voor baby’s (0 tot 1,5 jaar 

Kijk samen met je baby naar buiten wanneer 

het regent. Baby’s vinden druppels op de 

ruiten vaak heel interessant. 

Zorg dat het stil is in de kamer en laat je baby 
het geluid horen van de regen op de ruit of 
een tikkende klok. 

Via de ouderapp houden we je op de hoogte 
van de dagelijkse avonturen van je kind. Heb je 
vragen over het thema ‘Water’ of wil je meer 
weten? Stel ze dan gerust aan een van onze 
pedagogisch medewerkers op het 
kinderdagverblijf. 
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De Bitcare app! 
De pedagogisch medewerkers op de groep 
hebben het soms ontzettend druk waardoor de 
tijden van activiteiten (luier, eetmomenten ed) 
iets kunnen afwijken.  Mocht u toch specifiek 
een vraag hebben, stuur dan een berichtje of 
stel gerust al uw vragen tijdens de overdracht. 

Komt uw kind niet, is uw kind ziek of inmiddels 
opgeknapt? Zorg er voor dat u uw kind 
af/aanmeld via de app. 
Alleen zo kan er een 
duidelijk overzicht 
ontstaan van de planning 
van de kinderen.   

Nieuwe medewerker! 
Beste ouders 
Mijn naam is Gullu Kilic en ik ben 34 jaar. Ik 
woon sinds 2010 met mijn gezin in Tegelen. Ik 
ben moeder van drie jongens. De oudste is 8 
jaar en een tweeling van 4 jaar. Voordat ik hier 
kwam wonen heb ik drie jaar in de 
kinderopvang gewerkt.  
 
Door de verhuizing moest ik helaas mijn 
dienstverband opzeggen. Het is me sindsdien 
nooit meer gelukt om een vacature te vinden 
die bij mij past waar mijn hart ligt.  Ik ben toen 
aan de slag gegaan in een andere branche. Ik 
begon het werk in de kinderopvang enorm te 
missen.  
 
Gelukkig mag ik vanaf 1 juli het team van ’t 
Kasteeltje Helmond komen versterken.  
Ieder kind is uniek en dat maakt het werken 
met kinderen zo 
bijzonder voor mij. 
Graag wil ik de 
kinderen 
begeleiden in hun 
individuele 
ontwikkeling en ik 
wil daarbij 
geborgenheid en 
vertrouwen bieden.  
 
Ik werk op maandag, dinsdag en vrijdag op de 
groep de Draakjes.  
Tot ziens!  

Geen lente maar zomer 
picknick! 
Vieren jullie ook 22 juli de zomerpicknick bij 
ons op locatie?  We zullen er voor zorgen dat 
jullie een nieuwe uitnodiging ontvangen ter 
zijner tijd. Wij hebben er zin in! 

 
 

Dag Chafika! 
Lieve ouders, We hebben enorm tegen dit 

moment opgekeken. Onze lieve Chafika gaat 
ons verlaten per woensdag 1 juli :( Wij willen 
jullie vragen om Chafika as woensdag extra 
hard uit te zwaaien, want dat zullen wij met 

pijn in ons hart ook doen.  
Lieve Chafika, wij en de kinderen zullen je 

enorm missen!  
 

 
 

 
Bieb tip! 

Boekjes & Proefjes - Wij gaan op berenjacht 
 
Laat je kindje leren en ontdekken tijdens 
Boekjes & Proefjes. 
Kinderen zijn van nature nieuwsgierige 
ontdekkers. Door middel van mooie 
prentenboeken worden ze gestimuleerd om 
de wereld om heen nog verder te 
onderzoeken. Er wordt er een prentenboek 
voorgelezen waar we vervolgens mee aan de 
slag gaan in het TechLab. Jonge ontdekkers 
van 0 tot 4 jaar gaan samen met hun ouders 
aan de slag met onderwerpen als tellen, 
vormen en zelfs programmeren!  

https://helmondpeel.op-shop.nl/3622/boekjes-proefjes-wij-gaan-op-berenjacht/29-06-2022


 

 

 


