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 Nationale voorleesdagen 
26 januari  t/m 5 februari 

Hier op het kinderdagverblijf lezen wij elke 
dag voor. Dit zorgt niet alleen voor een leuke 
band, maar ook stimuleert het de fantasie van 
de kinderen en het versterkt de woordenschat. 
Hoe je van voorlezen een dagelijkse gewoonte 
maakt, is niet iets wat je zomaar doet. In de 
folder van de Nationale voorleesdagen staan 
een aantal mooie tips vermeld. Lees ze 
uitgebreid na!  
 
De bibliotheek Helmond-Peel biedt een grote 
collectie prentenboeken en nog veel meer. Je 
kunt je baby, peuter en/of kleuter gratis 
aanmelden bij de bibliotheek op 
www.bibliotheek.nl en ontvang een gratis 
knuffeltje cadeau! 
 
Kom je als ouder ook naar de 
voorleesochtend? Meld je dan aan! Vraag 
meer informatie aan bij ons op de groepen!  
 

Hallo lieve ouders en welkom bij een nieuwe 

nieuwsbrief! Editie 8 staat vol leuke informatie over 

ons kinderdagverblijf, leuke activiteiten in en 
rondom ’t Kasteeltje Helmond!  

Huidig Thema 

De eerste weken van het nieuwe jaar zijn in het 
teken staan van Hatsjoe! In het thema “Hatsjoe” is 

Puk ziek. Hij is verkouden. De kinderen verzorgen 
Puk, gaan op ziekenbezoek en brengen een bezoek 

aan de dokter. Gelukkig is Puk aan het einde van 
het thema weer beter. De nadruk tijdens dit thema 
ligt op ziek zijn en weer gezond worden. 

U ontvangt 

van ons een 
uitleg en 

uitgewerkte 

activiteiten in 
de mail die u 

met uw kind 
oefenen thuis. 

  

Bitcare 

De afgelopen weken hebben we allen kunnen 
stoeien met het nieuwe programma Bitcare. 

Natuurlijk is het vanzelfsprekend dat er een aantal 
vragen zijn of dat er dingen niet duidelijk zijn. 

Bitcare heeft daarom instructievideo’s gemaakt die 
gemakkelijk terug te vinden zijn op Youtube. 

Handig! Mocht je ooit vragen hebben over bepaalde 

zaken omtrent de Bitcare app, dan mogen jullie 
natuurlijk ook altijd bij ons aankloppen.  

  

http://www.bibliotheek.nl/


 

 

 Feest! 
26 januari t/m 5 februari voorleesdagen 

14 februari Valentijnsdag  
23 februari tot 23 februari Carnaval Feestweek! 

 

 

Nieuw Corona protocol  
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  
 
 

Iemand in de familie 
positief getest? Zelftest 

en quarantaine! 
 

Boosterprik gehad? 
Quarantaine niet meer  

nodig! 
 
 

 

Nieuwe Medewerker! 
We hebben een nieuwe 
collega voor op de 
babygroep. Marjolein komt 
ons team versterken vanaf 
februari. Houd je email in de 
gaten voor een folder waar 
alle medewerkers zich 
voorstellen. 

 

 Say hello to our little 
friends! 
Wij willen natuurlijk de 
nieuwe kinderen een warm 
en gezellig welkom heten! 
Zowel de nieuwe kids bij de 
peuters als bij de baby’s. 
Welkom Niya, Beyda, Max, 
Oscar,  
 
 

 
 
 
 

Website lancering! 
Op 1 februari gaat onze 
website online! We 
ontvangen jullie graag 
hierop. Mochten er nog 
vragen of suggesties zijn, 
kunt u ze kwijt op onze 
website! 
 
 
Nieuwe groepen update! 
Het is nog even wennen voor 
ons en voor de leidsters om 
de veranderingen in goede 
banen te leiden. Op de 
verticale groep zijn de 
kinderen al bijna gewend aan 
de kleintjes op de groep.  
 
De VVE groep raakt 
langzaamaan gevuld en de 
kinderen hebben elke dag 
uitdagende activiteiten waar 
ze aan deel kunnen nemen. 

 De baby’tjes hebben het de 

laatste tijd een stuk rustiger nu 
de grotere kindjes meer 

uitdaging krijgen op de verticale 

groep. Ook nu Odette (vaste 
babyleidster) terug is.  

 
Rust reinheid en regelmaat zijn 

hierin sleutelwoorden!  

 

 
 
Nieuwe Locatie!  

’t Kasteeltje opent dit jaar 
een nieuwe vestiging in 
Veghel. ’t Kasteeltje Veghel 
heeft in de zomer van 2021 
een open dag georganiseerd 
voor ouders in de buurt van 
het kinderdagverblijf op de 
Riddersporenstraat. 
Toepasselijke straatnaam wat 
volledig past bij ’t Kasteeltje. 
Komen jullie ook een kijkje 
nemen wanneer het zover is?  
 

 
 
Mail 

Na dinsdag 25 januari is de mail 
weer beschikbaar. Tot die tijd 

kunt u telefonisch contact met 

ons opnemen of via de Bitcare 
app. 

Website:  Contact:  Email: 
 Coming soon!  0492 - 236023  Info@hetkasteeltjehelmond.nl  

 

http://www.rivm.nl/
mailto:Info@hetkasteeltjehelmond.nl

