
Nieuwsbrief 1
Beste ouders, lieve kinderen, 

dit is de 1e nieuwsbrief van KDV Vrijland! En er valt een hoop te vertellen, dus neem zeker
een kijkje:

Opening
Joehoee, we gaan onze deuren openen op 05-01-2022! 

We hebben er ontzettend veel zin in!

Openings- en WenDagen
Op 06 januari en 07 januari 2022 houden we speciale openingsdagen/wendagen voor 
alle kindjes, die vanaf januari bij ons komen spelen. Hiervoor hebben we de kinderen 
uitgenodigd om gedurende deze dagen kennis met KDV Vrijland, de leidsters en de 
andere kindjes te komen maken. Tevens zijn er leuke activiteiten, die bij het thema 
“winter” passen, waar we mee zullen starten. Alle ouders hebben al een informatie mailtje
met verdere uitleg m.b.t. de inschrijvingen voor de wendagen ontvangen.
We hebben er zin in om jullie allemaal te mogen begroeten op 06 en 07 januari!

Team

Michèle

Roel

Eigenaren van KDV Vrijland
Een jaar geleden begon de droom van Kinderdagverblijf
Vrijland vorm te krijgen. Een leuk, veilig en groen plekje,

waar kinderen en ouders gezien en gehoord worden, graag
komen en waar aandacht, zorg en liefde voor ieder kindje
centraal staat. Geen standaard kinderopvang, maar iets

“buitengewoons”. Een opvang waar kinderen dagelijks zo

veel mogelijk mogen genieten van de natuur en het
buitenspelen, ook zeker eens vies mogen worden en al van

kleins af aan kennis kunnen maken met dieren.
Kleinschaligheid, een warm en huiselijk gevoel, aandacht

voor iedereen: dat vinden wij belangrijk!

Binnen KDV Vrijland houden Michèle en Roel zich
voornamelijk bezig met de bedrijfsvoering, contact met

ouders/verzorgers, de GGD, scholen enz. 
Michèle is tevens ondersteunend op de groep te vinden;
Roel voert alle facilitaire werkzaamheden uit. Moet er iets

gemaakt worden, dan is hij onze man!
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Lisa

pedagogisch medewerker
Lisa is pedagogisch medewerker met hart en ziel. Van

kleins af aan wilde ze al in de kinderopvang werken. Lisa is
een vrolijke, enthousiaste meid, die van dieren en

spelletjes houdt.
Na het behalen van haar diploma “gespecialiseerd

pedagogisch medewerker” heeft ze ervaring opgedaan
binnen verschillende kinderdagverblijven. Haar passie ligt

in de kleinschalige kinderopvang voor 0-4 jarigen.
Lisa is de maandag, woensdag en donderdag op de groep

werkzaam. In januari en februari zullen jullie haar ook
vaker op de dinsdag en vrijdag nog tegen komen. 

Maayke

pedagogisch medewerker
Maayke is graag in de natuur te vinden. Ze is gek op het

buitenleven, maar ook altijd in voor een spelletje. Van een
bundel takjes bouwt Maayke de leukste hutten en van een

emmertje zand maakt ze een heuse moddersoep. Aan
creativiteit geen gebrek!

Na haar opleiding is Maayke werkzaam geweest bij
verschillende kinderopvanglocaties, waar ze zowel in de

kinderopvang, als op de BSO gewerkt heeft. 
Maayke komt vanaf januari ons team versterken op de

maandag, dinsdag en woensdag.

Bianca

pedagogisch medewerker
Boekjes lezen en knutselen vindt Bianca ontzettend leuk.

Na haar opleiding tot gespecialiseerd pedagogisch
medewerker heeft Bianca op verschillende

(leeftijds)groepen binnen de kinderopvang gewerkt. Haar
passie ligt in het begeleiden en spelen van/met kindjes van
0-4 jaar, waar ze met veel plezier en enthousiasme binnen

KDV Vrijland vorm aan geeft.
Bianca werkt vanaf januari de donderdag en vrijdag op de

groep.

Daisy 

pedagogisch medewerker
Daisy is gek op dieren en het buiten zijn, gezelligheid en

plezier maken. 
Na het behalen van haar diploma “gespecialiseerd

pedagogisch medewerker” heeft Daisy op kdv groepen van
0-4 jaar en peutergroepen van 2-4 jaar gewerkt. Juist het

werken in een kleinschalige verticale groep vindt ze
ontzettend leuk en ze kijkt er naar uit om bij KDV Vrijland

aan de slag te gaan.
Daisy komt vanaf maart het Vrijland team versterken op de

dinsdag, woensdag en vrijdag. Ook zullen jullie haar in
februari al op de woensdagen tegen komen.
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Anne Josette

pedagogisch Coach/HBO pedagoog
Anne Josette is onze pedagogisch coach. 

Na 10 jaar ervaring in de kinderopvang als pedagogisch
medewerker, vestigingsmanager en HBO pedagoog richt
Anne Josette zich nu voornamelijk op het coachen van
pedagogisch medewerkers en het waarborgen van de
pedagogische kwaliteit binnen het kinderdagverblijf.

Ze komt een aantal keren per jaar fysiek bij KDV Vrijland
op bezoek voor het coachen van onze leidsters.

In haar vrije tijd gaat ze graag erop uit met haar dochter of
leest ze een goed boek. 

Onze toppers kunnen niet wachten om kennis te maken met alle lieve 
jongetjes en meisjes!

Oudercommissie
Ieder kinderdagverblijf moet over een oudercommissie beschikken. Deze bestaat uit min. 3
en max. 5 leden. De oudercommissie is betrokken bij belangrijke zaken die het KDV 
aangaat en kan namens alle ouders een stem laten horen. Ook mag de oudercommissie 
adviezen uitbrengen, bv. m.b.t. het beleid.
We vinden het heel leuk, dat zich al ouders opgegeven hebben om deel uit te maken van 
de KDV Vrijland oudercommissie. Dit zijn:

Angela van den Dungen (mama van Babs en Jip)
Peggy Mijnders (mama van Silvy)
Ezgi Yasar (mama van Uras)
Robin Laumen/Noëlle Geelen (papa of mama van Niek)

Wil je ook deel uitmaken van onze oudercommissie, heb je een vraag of ontvang je graag 
verdere informatie? Neem dan contact op of spreek onze leidsters of oudercommissie-
ouders aan.

Ouderportaal
Alle ouders (waarvan de kinderen in januari starten) hebben inmiddels hun inloggegevens 
voor het ouderportaal ontvangen. Deze is alleen toegankelijk voor ouders/verzorgers en 
niet voor derden. We delen leuke en belangrijke nieuwtjes, houden het digitale schriftje 
van ieder kind bij, plaatsen foto's... 

!? Toestemmingen ?!
In het ouderportaal staat een vragenlijstje m.b.t. toestemmingen (bv. foto's, buitenslapen, 
whiteboard...) Willen de ouders, die de toestemmingen (ja of nee) via het ouderportaal 
nog niet verleend hebben, dit nog doen voor 05-01-2022? 
Bedankt!
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Thema winter
We starten in januari met thema “winter” (van 10 t/m 24-01). De kinderen maken kennis 
met de eigenschappen van de winter. Brr, het is koud buiten, soms kan het zelfs 
sneeuwen, waar komen de ijspegels vandaan en wat is er allemaal te beleven in de 
winter? 
We lezen boekjes, die te maken hebben met de winter, spelen winterse spelletjes, houden 
winterse activiteiten en zingen bijpassende liedjes.

Dus pak je jas, doe je sjaal om, zet je muts op en trek je handschoenen aan, want wij doen
ook mee met Hartje Winter. Dit is een landelijk buitenspeelprogramma van IVN 
Natuureducatie, boordevol winterse activiteiten en spelvormen voor kinderen.
We maken o.a. vogelvoeders voor de vogeltjes en gaan op ijs-hak-expeditie. Natuurlijk 
zullen we alles met jullie delen via het ouderportaal!

Nationale voorleesdagen
Van 26-01 t/m 04-02 vinden de Nationale Voorleesdagen 2022 plaats. Uiteraard doen wij 
hier ook aan mee! Dit jaar staat voor de kinderopvang het boek “vos gaat een stukje 
rijden” van Susanne Strasser in de spotlights. 

Vos gaat een stukje rijden en hij heeft het zo naar zijn zin, hij merkt helemaal niet 
dat allemaal dieren achterop gaan springen. Wie zullen we allemaal tegen komen?

Op 31-01, 01-02 en 02-02 houden we een voorleesontbijt: we luisteren naar het boekje 
“vos gaat een stukje rijden”, ontbijten gezamenlijk met een broodje of boterham en lekkere
dingen en er vindt een leuke activiteit plaats, die bij het verhaaltje past. 
In de middag eten we lekkere pannenkoeken met fruit. 
Kortom, we maken er een feestje van! 

 

Groetjes,

team kdv vrijland
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