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Het jaar 2018 is afgelopen… Welkom in 2019! Voor iedereen een goed jaar gewenst! 
We beginnen 2019 met het project ziek en gezond. In elke gezin is weleens iemand ziek. Uw 
kind natuurlijk ook. Ziek zijn is niet zo’n prettige ervaring voor uw kind en voor u brengt het 
extra zorg mee. Uw kind vraagt meer aandacht dan gewoonlijk en als je ziek bent kun je ook 
niet lekker spelen. Maar als uw kind weer beter is, is alle pijn en moeite gelukkig meestal ook 
weer gauw vergeten. 
 
In het Piramide- project gaan we het hebben over ziek en gezond. We spelen met de 
kinderen dat de knuffels ziek zijn en dat ze naar de dokter moeten. Hoe kunnen ze weer 
beter worden? 
 
Bij De Kleine Markies worden er tijdens het project verschillende soorten boeken 
voorgelezen in het thema ziek en gezond. Dit gebeurt niet één keer maar meerdere keren. 
Zo leert uw kind het verhaal goed kennen. Maar niets is zo fijn voor uw kind als het thuis ook 
nog eens door u wordt voorgelezen! Ook is er een boek bij dat over de tandarts gaat. Omdat 
veel kinderen de tandarts spannend vinden geven we in dit project ook aandacht aan 
naar de tandarts gaan en tanden poetsen. 
We poetsen de tanden van de knuffelberen en zingen er een liedje bij: 
 
(melodie van vader Jacob) 
Tanden poetsen, tanden poetsen 
Heen en weer, heen en weer, 
Wat een schone tanden, 
Wat een schone tanden 
Poets, poets, poets 
Poets, poets, poets. 
 
Boekjes om voor te lezen: 
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Doet u thuis mee? 
Speel samen met uw kind dat knuffel ziek is. Verzorg hem, plak hier en daar een pleister of 
misschien een verband? 
Maak hier van een leuke foto en stuur die door naar: groepen@dekleinemarkies.nl Wij 
hangen de foto’s op in de groep. Het zou leuk zijn als uw kind er ook tussen hangt en iets kan 
vertellen over de foto. 
 
 

 
 
Op elke groep is de beroepskracht-kindratio(BKR) van kracht. Hierin staat bepaald hoeveel 
medewerkers er op de groepssamenstelling ingeroosterd moet worden. Per leeftijdssamenstelling 
ligt dit anders. 
Vanaf 1 januari 2019 is er een verandering in de opvang van baby’s. Per medewerker mogen er 3 
baby’s opgevangen worden. Voorheen waren dit er 4. Ook in onze verticale groepen (0-4jaar) wordt 
hier rekening mee gehouden. Wanneer er baby’s opgevangen worden, kan het zijn dat er meerdere 
medewerkers op de groepen zijn. Ons planprogramma berekent hoeveel medewerkers er op de 
groepssamenstelling gepland moeten worden.  
 
Het is alweer even geleden, maar de foto’s van Sinterklaas staan op de website. We hebben rekening 
gehouden met kinderen die niet op de website mogen. Mocht u toch uw kind op de foto zien staan, 
terwijl u dit niet wilt, geeft u ons dan even een seintje? 
 
De peuterspeelzaaltijden zijn maar kort, dus willen we op tijd aan ons programma beginnen. We 
vragen u dan ook de kinderen op tijd te brengen: ’s ochtends tussen 8.30u en 8.45u, ’s middags 
tussen 12.30u en 12.45u. 

 

 

 
Donderdag 31 januari is de eerstvolgende vergadering. Indien u interesse heeft om deel te 
gaan nemen aan onze oudercommissie bent u van harte welkom deze avond. Geeft u uw 
naam even door op de groep? 
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