
 
 

 

 

 

 

 

 

   Nieuwsbrief 
 

 

Januari 2018 

 
Beste ouders/verzorgers, 

 

Allereerst wensen wij iedereen een gezond en gelukkig 2018!               
 

   

Heeft u nog een leuke foto van de feestdagen voor op het mandje van uw kind?!!  

Nu het deze maanden iets kouder is, zullen we iets minder vaak naar buiten 

kunnen. Natuurlijk gaan we wel, wanneer het weer het toe laat. 

Omdat we meer tijd binnen zullen spenderen, kunnen we iets meer knutselen.  

 

Deze maand mogen wij Jade Monster, Xavi Labigar, Boris Grootbod, Tijn Smits, 

Kyara Zwinkels, Kayleigh Zwinkels en Nout van Brandwijk verwelkomen bij Satu! 

We wensen Jade, Xavi, Boris, Tijn, Kyara, Kayleigh en Nout veel plezier bij Satu 

toe! 

 

Deze maand nemen we afscheid van Cas de Rooij en Xaviennah vd Wal . We zullen 

ze erg missen! 

 

Per 15 januari is Sonja weer terug van zwangerschapsverlof en staat ze maandag 

en donderdag op de satu-groep!  

 

Wilt u zo vriendelijk zijn  het hek goed te sluiten op het plein. Zo voorkomen we 

dat er kinderen de parkeerplaats op lopen. Zeker omdat het ’s morgens en ’s 

avonds nog donker is, is het erg gevaarlijk wanneer het hek open staat.  Het hek 

gaat open en dicht wanneer u twee of drie knopjes indrukt en draait. 
 

 



Verjaardagen: 

  
Jur   7 januari 2 jaar 

Elaine   9 januari 3 jaar             GEFELICITEERD! 

Cas   17 januari 4 jaar 

Silver   22 januari 1 jaar 

 

 

Wilt u de volgende data in uw agenda noteren:  

Maandag 2 april is Satu dicht   Pasen 

Vrijdag 27 april is Satu dicht   Koningsdag 

Donderdag 10 mei is Satu dicht   Hemelvaart 

Maandag 21 mei is Satu dicht   Pinksteren 

Woensdag 5 december om 16:00 dicht Sinterklaas 

Maandag 24 december om 16:00 dicht  kerstavond  

Dinsdag 25 december is Satu dicht   Kerst 

Woensdag 26 december is Satu dicht  Kerst 

Maandag 31 december om 16:00 dicht  oudejaarsavond 

Dinsdag 1 januari is Satu dicht   Nieuwjaarsdag  

 

Vanaf januari 2018 wordt aan ieder kind een mentor toegewezen. De mentor is 

een pedagogisch medewerker die werkt op de groep van uw kind. 

Kinderdagverblijf 

De mentor op het kinderdagverblijf is het aanspreekpunt voor ouders om de 

ontwikkeling en het welbevinden van uw kind te bespreken. Om de ontwikkeling 

van uw kind te kunnen volgen, moet de mentor uw kind echt kennen. Daarom is de 

mentor direct betrokken bij de opvang en ontwikkeling van uw kind. U wordt 

binnenkort op de hoogte gebracht wie de mentor van uw kind is. Eventueel 

vervult de mentor ook een rol in het contact met andere professionals (met 

toestemming van de ouder(s)). 

Wisselen mentor 

Omdat de mentor het kind goed moet leren kennen is het niet wenselijk 

regelmatig van mentor te wisselen. We zullen er daarom ook voor zorgen dat dit 

tot een minimum beperkt wordt. Soms zal de overgang naar een andere mentor 

onvermijdelijk zijn. Denk aan bijvoorbeeld wisseling van dagen. 



Even voorstellen: 
 

Ik ben Serena de Baat,16 jaar en ik kom uit ‘s-
Gravenzande. 

Ik kom van de school mborijnland in Zoetermeer. 
Ik doe hier de opleiding gespecialiseerd 

pedagogisch medewerker. 
Wij hebben de opdracht gekregen om twee keer 

in de week stage te gaan lopen. 
Vanaf 6 februari zullen jullie mij zien op de dinsdag en vrijdag. 

Ik loop stage totdat voor ons de zomervakantie begint. 
Ik vind het heel erg leuk om met kinderen te zijn, ik merk dat ik hier ook 

veel energie van krijg. 
Ik heb er erg veel zin in en hoop er een leuke periode van te maken ! 

 
 

 
 
 
 

Hallo, 

 

Ik ben Seline Nagtegaal en ik ben 17 jaar oud. Ik doe de 

MBO opleiding pedagogisch medewerker op het ROC Mondriaan te Naaldwijk. Ik 

zit nu in mijn eerste leerjaar. Ik kom stage lopen bij Satu vanaf 29 januari tot 

13 april 2018. Jullie kunnen mij zien op de woensdag, donderdag en vrijdag. Ik 

kijk er heel erg naar uit en heb er veel zin in.  

 

Groetjes,  

Seline Nagtegaal 

 
 

 

 

 

 

 

 



Ook staan de nationale voorleesdagen weer gepland. Deze zal plaatsvinden van 

24januari tot en met 2 februari. Het doel van De Nationale Voorleesdagen is het 

voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen, te bevorderen.  

Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt het 

taalgevoel, vergroot hun woordenschat en draagt bij aan hun interactieve 

vaardigheden. Maar bovenal bezorgt het hun heel veel plezier!  

Zo worden kleintjes grote lezers.  

Vanaf woensdag 24 januari t/m 2 februari mogen de kinderen in 

pyjama/badjas of verkleed komen ivm de voorleesdagen. Wilt u of 

opa of oma tijdens de voorleesdagen een half uurtje komen 

voorlezen, geef u dan nu op bij een van de leidsters…. 
 

Woensdag  24 januari willen we meedoen aan het nationale 

voorleesontbijt. Alle kinderen (met hun ouders) zijn welkom. Na 

het ontbijt zal het prentenboek van het jaar voorgelezen worden! 

Om 9:00 uur begint het ontbijt in de Mahustraat 170. Voor de 

lekkere broodjes inkoop willen wij graag weten wie er komen! Wij 

zouden het super vinden wanneer alle ouders met hun kinderen 

komen!!!!!!!!!!!!!! 
 

----------------------------------------------------------------- 

 

Wij………………………………………………………………………………………………………………………komen    januari 

om 9:00 (in pyjama!) naar het nationale voorleesontbijt! 

 

-----------------------------------------------------------------  
 

 
 



 

 

In de week van 12 tot en met 16 februari is weer de we opa en oma week bij 

Satu! We willen dan alle opa’s en oma’s de gelegenheid geven om een uurtje (van 

10.15 uur tot 11.15 uur) op visite te komen en te kijken waar hun kleinkind zo 

graag heen gaat. U kunt de opa en oma van uw kind opgeven middels het strookje 

onder aan deze bladzijde. Om deze bezoekjes zo goed mogelijk te plannen is het 

belangrijk dat de strookjes voor 27 januari worden ingeleverd. Wij hopen 

iedereen in te plannen op de dag van hun 1e keus maar bij veel aanmeldingen 

zullen we uitwijken naar de 2e of 3e keus. Wees er snel bij, want vol is 

vol!!……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

De opa/oma van ………………………………………………komen graag met ……………personen 

(alleen opa’s en oma’s) bij Satu op visite.  

1e keus………….Februari 

2e keus………….Februari 

3e keus………….Februari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


