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Eind december........het lijkt wel of de tijd steeds sneller gaat....de temperaturen zijn nog
steeds aangenaam, hoewel het korte koude frontje ook wel in de smaak viel: koud, maar
droog en veel zon! Nu zitten we in de donkere dagen voor Kerst zullen we maar zeggen,
binnen gezellig maken en een klein winterslaapje houden is eigenlijk wel een goed idee
toch?!
Spelletjes!
Binnen spelen, dus: veel met de kapla, met de lego, de duplo is weer herontdekt en natuurlijk
de bordspelletjes! De kinderen hebben pech (??) dat Marjolein verzot is op bordspelletjes, ik
zal niet gauw nee zeggen! Zodra ik met de doos van Blokus kom aanzetten beginnen
sommigen al te zuchten: daar komt ze weer!! Maar gelukkig is ook dit een onderdeel van het
spel, en speelt iedereen het vrolijk mee. Blokus hebben we leren kennen door Marijn, het is
een leuk spel waarbij iedereen zou kunnen winnen, er worden legpatronen op een speelveld
gelegd, je speelt het met 4 of minder spelers en je kan het net zo moeilijk maken als je wilt.
Veelzijdig en uitdagend dus, zeer de moeite waard, en het spel laat de druilerige dagen snel
voorbij gaan!
Gewijzigde begin- en eindtijden.
De laatste maanden zaten we avonden achter de computer, De spaarzame vrije weekenden
gingen op aan computerwerk: de veranderingen in de zorg, meer regelgeving, meer
papierwerk, meer...kortom, we komen tijd tekort. Tijd die we ook aan uw kinderen
willen/moeten besteden. We hebben besloten wat te schuiven in de tijden van de
dagopvang, om zo wat meer ruimte te creëren voor de nodige administratie. De dagopvang
is nu vanaf 9.30 uur tot en met 16.30 uur. Een half uur later beginnen, en een half uur
eerder ophalen dus....
Inspraakochtenden.
De laatste van dit jaar hebben we gehad op zaterdag 20 december, zie de notulen. Dank
weer voor jullie betrokkenheid, fijn om zo met elkaar in gesprek te gaan! Voor het jaar 2015
hebben we de volgende data geprikt:
 zaterdag 14 maart
 zaterdag 20 juni
 zaterdag 12 september
 zaterdag 12 december
We hopen weer op eenzelfde enthousiasme als het afgelopen jaar!
Veranderingen in de zorg
Na de heftige tijden van afgelopen maanden, is het nu even stilte voor de storm.
Afwachten….het zal wel los lopen horen we veel om ons heen. Dat hopen we, en dat wordt
ook beloofd door regering en gemeente. In ieder geval zijn we blij dat alle kinderen nog
kunnen blijven! Wij gaan ons weer volledig inzetten voor een geslaagd jaar voor de kinderen,
en uiteraard dan ook voor jullie als ouders!

Weinig nieuws van het dierenfront deze keer, alle dieren zijn gezond, tevreden en af en toe
lekker ondeugend (Catootje die door de heg van de boomgaard stapt en dan een
wandelingetje maakt op de parkeerplaats, of doodleuk het bruggetje overkomt; Rossi de
haan die er een gewoonte van maakt om uitgebreid naar binnen te kijken terwijl wij op de
Deel zitten….komisch hoor zo’n hanenkammetje dat naar binnen loert!). en, o ja, wij hebben
onze sticker weer behaald voor het zoönosen keurmerk. De veearts heeft de hokken, de
voeropslag, de hygiënevoorschriften, de dierenadministratie en entingen, en de dieren
uiteraard, weer gekeurd: alles was prima in orde, goed voor de sticker van 2015!
Rest ons nog jullie te bedanken voor het fijne afgelopen jaar, dank voor het vertrouwen dat
we iedere keer weer mogen ontvangen en dank voor jullie steun en betrokkenheid. Het blijft
een feest als de kinderen met sterretjes in hun ogen, uitgerust en opgeladen, weer naar huis
gaan. Zo aan het einde van het jaar word ik een beetje weemoedig…..dankbaar voor alle
fijne mensen om ons heen…..tijd om te stoppen met deze laatste nieuwsbrief van dit jaar….

Wij wensen jullie allen hele fijne,
warme en gezellige kerstdagen en een
gelukkig en gezond 2015!
Hartelijke groeten en tot volgend jaar!

Ger en Marjolein Busser

