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Hallo lieve ouders en welkom bij een nieuwe
nieuwsbrief! Editie 9 staat vol leuke informatie over ons
kinderdagverblijf, leuke activiteiten in en rondom ’t
Kasteeltje Helmond!

KIKA!

Begin maart zijn we begonnen met het bakken voor
Kika! Wij zijn enorm tevreden over de opbrengst. Met
deze opbrengst kunnen kinderen in Nederland
geholpen worden aan behandelingen en een fijne tijd
in het ziekenhuis. Tot nu toe is er ….. euro opgehaald!
Deze week hebben we nog de kans, om de eindstreep
te halen! Doneer jij ook? Kijk op ….. om een donatie
achter te laten. Dankjewel voor de inzet en de steun
die we van jullie hebben gekregen om dit te realiseren.

Huidig Thema

In dit thema heeft Puk het over zichzelf en over zijn
familie. Want wie zijn dat nou eigenlijk? het thema ‘ik
en mijn familie’ staat voor alle 0 tot 4 jarigen centraal. In
deze nieuwsbrief willen we u als ouder/ verzorger
informeren over de inhoud van de activiteiten die
georganiseerd worden.
Puk speelt voor
baby en gaat met de
trein naar zijn oma.
Maar eerst knutselt
hij een mooi
fotolijstje voor haar.
Misschien willen de
kinderen dit ook wel
doen?!
De kinderen kijken
naar de door hen meegebrachte foto’s. Wie zijn al die
mensen op de foto? Aan bod komt wie er bij kinderen
in huis wonen, maar ook praten de kinderen over
andere familieleden.
De kinderen zingen een liedje over wie er bij hun in
huis woont, maken een bedje van klei en doen een pop
in bad.
Heeft u nog geen foto gestuurd naar de leidsters? Doe
dat dan nog via de Bitcare App!

Lente in het land!
In het kader van ouderbetrokkenheid en het vieren
van de lente willen we net als vorig jaar een lente
picknick organiseren. Wij zijn blij dat het nu weer kan
en mag! De lentepicknick staat gepland op woensdag
11 mei. Iedereen is welkom op deze speciale dag
waarin aandacht voor elkaar centraal staat. Meer
informatie volgt snel!

Wij hanteren de
beslisboom!
De nieuwe
ontwikkelingen
betreft het coronavirus zorgt er ook voor dat
er veranderingen plaatsvinden in het
protocol. Hieronder een aantal korte
veranderingen. Voor meer en uitgebreidere
uitleg hierover kunt u meer informatie
opzoeken op www.RIVM.nl

Sluitingsdagen
Goede vrijdag 15 april om 17.00 uur GESLOTEN
Koningsdag woensdag 27 april GESLOTEN
2e paasdag maandag 18 april GESLOTEN
Hemelvaart 26 mei GESLOTEN
Collectieve sluitingsdag vrijdag 27 mei GESLOTEN
Paasweek

De week van 10 tot 15 april
staat in het teken van Pasen.
Voor deze week wordt er een
speciaal programma
georganiseerd waar de
kinderen kunnen genieten van
leuke activiteiten zoals een
crea-ochtend, paaseieren
zoeken en een paaslunch!

Start van de ramadan!

Op vrijdag 1 april start de
Ramadan maand voor de
moslims. Ramadan is de
negende maand in de
islamitische kalender. In deze
maand wordt je bewust van
jezelf en van je daden en mag
je gedurende zonsopgang tot
zonsondergang niet eten of
drinken. Voor degene die ook
mee vasten in de ramadan..
Succes en geniet er van!

Antislip

We hebben sinds een poosje
een nieuwe vloer waar we
enorm blij mee zijn. Maar is de
vloer redelijk glad als de
kinderen rennen, ravotten en
spelen. Graag willen we u
verzoeken om antislip sokjes
aan te trekken bij de kinderen.
Mochten de kinderen deze
niet hebben, trekken wij uit
voorzorg de sokken uit en
mogen de kinderen op blote
voeten verder. Alvast
bedankt!

Website:
www.hetkasteeltjehel
mond.nl

Inspectierapporten
Begin 2022 heeft ’t
KASTEELTJE een GGD
inspectie gehad. Wij
hebben een positief
inspectierapport ontvangen
met geen enkele
overtreding en dat is iets
waar wij enorm trots op zijn!
De rapporten zijn terug te
lezen op onze website
onder het kopje kwaliteit.
Zonbescherming
Nu het (hopelijk binnenkort)
weer zonniger wordt, zullen
de kinderen weer veel
buitenspelen. Wij gaan er bij
mooi weer vanuit dat
kinderen thuis worden
ingesmeerd. Daarnaast is
het fijn als kinderen een pet
of hoed meenemen. Mocht
uw kind een zonneallergie
hebben of specifieke
zonnebrand gebruiken
(i.v.m. allergieën), dan
verzoeken we u om zelf
zonnebrand mee te geven.
Oudercommissie

De eerste vergadering van de
oudercommissie heeft
afgelopen maandag 21 maart
plaatsgevonden. De OC heeft
als taak om de belangen van
de ouders te waarborgen.
Mocht u vragen, klachten of
suggesties hebben dan kunt u
mailen naar
oudercommissiehetkasteeltje
@gmail.com

Contact:
0492 - 236023

Wist je datjes!

Is je peuter geen grote eter?
Misschien niet zo gek als je je
bedenkt dat een peuter een
maag heeft ter grootte van een
kleine vuist.
wist je dat kinderen veel beter
kunnen horen dan een
volwassenen? Door
veroudering en geluidsoverlast
horen wij in de loop der jaren
steeds slechter. Bovendien
blokkeren wij bepaalde hoge
frequenties, terwijl kinderen dit
nog niet kunnen.
Waarom…? Waarom?’ Word je
soms weleens moe van al die
vragen? Niet zo gek: een
gemiddelde kleuter stelt 437
vragen per dag.
Wist je dat de
hersenen van
een driejarige
jongen 1,3 kilo
weegt, en het
brein van een
driejarig
meisje weegt 1,1 kilo. Wat
uiteraard niets zegt over
intelligentie!
Wist je dat een peuter iets
aanleren gemiddeld 3 weken
duurt. Iets afleren ook dus!
Heeft je peuter angsten? Ze
staan open voor middeltjes die
helpen tegen angsten zoals
monsterspray. Vind gerust zelf
iets uit.

Email:
Info@hetkasteeltjehelm
ond.nl

