
Nieuwsbrief 2

Het is alweer een maand geleden dat we onze deuren hebben geopend en wat was het 
een fijne eerste maand. We hebben genoten van alle kindjes, hun verhalen, het samen 
spelen en ontdekken, liedjes zingen, boekjes lezen, lachen en ravotten.
Ook bij de ouders willen we ons even bedanken. Voor de leuke en fijne gesprekken en hun
vertrouwen. 
Dank jullie wel allemaal! 

Terugblik openingsweek, thema winter en 
Nationale Voorleesdagen 2022:
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Wat staat er binnenkort op de agenda:

Thema kleuren en vormen
Van 14 februari t/m 11 maart leren en ontdekken we van alles over kleuren en vormen. 
Kleuren en vormen zijn de basiskenmerken van alle dingen die we uit onze omgeving 
kennen. De kleuren die de kinderen spelenderwijs leren zijn: geel, blauw, groen en rood.
De basisvormen waar de kinderen kennis mee gaan maken zijn: rond (cirkel), vierkant en 
driehoek. Maar ook andere vormen/kleuren komen aan bod.

Tijdens thema “kleuren en vormen” gaan de kinderen een kleuren- en vormendiploma 
behalen. We oefenen de kleuren en vormen aan hand van verschillende activiteiten 
(spelletjes, knutselwerkjes, boekjes...).

Carnavalsweek

In de week van 21 t/m 25 februari vieren we carnaval bij KDV Vrijland. De kinderen mogen
de hele week in verkleedpakjes (en geschminkt) komen, als ze dit leuk vinden. Het 
schminken en verkleden is een “mag”, maar geen “must”. We kunnen de kinderen, als ze 
dit leuk vinden, ook op de opvang gaan schminken. Mocht een kind niet geschminkt 
mogen worden, horen we dit graag via het ouderportaal of tijdens de overdracht.

Tijdens de carnavalsweek besteden we niet alleen aandacht aan de kleuren van carnaval 
(rood-geel-groen), maar ook aan carnavalsliedjes, knutselwerkjes rond om de gekke tijd 
van het jaar en veel meer. 

Alaaf!

Nieuwe bewoners

Bij KDV Vrijland zijn 2 nieuwe dierenvriendjes komen wonen: de Vlaamse reuzen Hip en 
Hop. Ze hebben hun intrek gehouden in de knuffelwei en zijn buren van de cavia's. De 
konijnen zijn op dit moment 9 weken oud en al 'flinke joekels'. Ze staan te springen om alle
kindjes te mogen ontmoeten!
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Startgesprekken

Voor de kindjes die in januari/februari zijn gestart, houden we eind maart/begin april 
'startgesprekken'. De startgesprekken vinden plaats tussen de ouders en de mentor van 
het kind. 

Via het ouderportaal zullen we iedereen binnenkort een uitnodiging sturen. 

Sluitingsdagen
Ter herinnering nog even een overzicht van onze sluitingsdagen in 2022:

Groetjes,

team kdv vrijland
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