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Nieuws van Klein Geluk
Een verse nieuwsbrief van Stichting Klein Geluk. Hierin delen
we actualiteiten, mededelingen en inkijkjes in beide locaties.
Veel leesplezier!

Personele bezetting na de zomervakantie
Na de zomervakantie vinden er enkele wisselingen plaats in de bezetting van de
ochtenden. Voortaan werken Hanneke en Tamara samen op maandagochtend in
Boekel en kunnen we ook meer peuters ontvangen op maandag. Hanneke zal
voortaan op woensdagochtend samen met Jolanda de groep draaien. De overige
ochtenden blijven gelijk.
Ook in Sint Agatha verandert er wat. Patty zal na de zomervakantie samen met
Vivian beide ochtenden draaien, want ook daar wordt de groep groter. We zijn
heel blij dat we op beide locaties met vertrouwde gezichten kunnen werken!

Voorkomen van verslikking
Van spelen krijgen we honger. Fruit eten
is een vast ritueel in de ochtend en stilt
niet alleen de honger. Het is een
moment van samen zijn, van rust en
gezelligheid. Naast gezond eten is het
ook belangrijk dat we veilig eten. ‘Eten’
staat bij oorzaken voor verslikking op nummer 1. Om verslikking bij Klein Geluk te
voorkomen zorgen wij ervoor dat kinderen blijven zitten tijdens het fruit eten en
zitten wij altijd bij hen. Daarnaast is het (zowel voor Klein Geluk als voor thuis)
belangrijk om druiven, tomaatjes, mandarijntjes en vergelijkbaar fruit in stukjes te
snijden. Deze fruitsoorten zijn glad, kunnen daardoor doorschieten en de gehele
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luchtpijp vullen (ook half doorgesneden). Wij willen jullie daarom met klem
verzoeken om bovenstaande gladde fruitsoorten altijd in 4 stukjes te snijden.

Vivian zwanger!
Wat een prachtig nieuws. Vivian en Jesse
zijn zwanger van hun derde kindje en
Liam en Lou worden grote broer. Van
harte gefeliciteerd! Wij wensen jullie een
fijne zwangerschap. Vivian zal
waarschijnlijk half november met verlof
gaan en wij brengen u tijdig op de
hoogte hoe we het verlof van Vivian
opvangen.

Even voorstellen
Ik ben Ellen Emonds en al sinds de start betrokken bij Stichting Klein Geluk. Waar
de meeste mensen van ons team rechtstreeks met jullie kinderen werken, kennen
jullie mij waarschijnlijk vooral van de mailtjes die gaan over de financiële kant van
Klein Geluk. Inmiddels ruim drie en een half jaar geleden heb ik samen met Vivian
en Jolanda stichting Klein Geluk opgericht en daar draag ik nog steeds met plezier
mijn steentje aan bij. Oorspronkelijk kom ik uit Boekel, daar heb ik tot mijn 25e
gewoond. En na wat omzwervingen woon ik nu met mijn gezin in Cuijk. Onze drie
kinderen hebben alledrie met veel plezier gespeeld (en de jongste nog steeds) bij
Klein Geluk in Sint Agatha.
Naast mijn werk voor Klein Geluk, run ik samen met mijn zus Suze ons bedrijf
Tweemonds. Met onze collega’s werken
we in alle hoeken van het land op
basisscholen en kinderdagverblijven om
een hogere betrokkenheid en hoger
welbevinden te realiseren. Ik ben van
oorsprong leerkracht en het werken in
scholen maakt mij nog altijd gelukkig.
Ik probeer in mijn leven groots te dromen
en het kleine te waarderen.
Dat is voor mij (klein) geluk!
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Foto’s one drive
Na de zomervakantie maken we onze Onedrive
mappen weer leeg. Dat betekent dat u nog
tijdens de zomervakantie de kans heeft om
eventueel foto’s van uw eigen kind op te slaan.
Daarna verwijderen we alle foto’s definitief en
is er weer plek voor nieuwe plaatjes.

Inspectie locatie Boekel
Vorige maand vond de maandelijkse inspectie door de GGD plaats bij onze locatie
in Boekel. Wederom was de inspecteur zeer tevreden over wat ze aantrof. Ze
merkte op dat de sfeer goed is, kinderen zich op hun gemak voelen en hun eigen
gang kunnen gaan. Bovendien zag ze een hoge spelbetrokkenheid. We zijn
natuurlijk trots op deze complimenten en blij dat de inspecteur tevreden is.
Wanneer we het definitieve rapport ontvangen zullen we dat op de website
plaatsen.

Pedagogisch beleid en beleid veiligheid en gezondheid
Ons pedagogisch beleid en beleid veiligheid en gezondheid zijn altijd
inzichtelijk voor ouders op de groep of kunnen toegestuurd worden als ouders
daar behoefte aan hebben.

Facturatie na de zomervakantie
Per 15 augustus ontvangt u voortaan de factuur voor de maand die komen gaat.
Bijvoorbeeld: rond 15 augustus ontvang u de factuur voor de maand september.
Tot nu toe hebben we altijd het maandbedrag achteraf gefactureerd, daar stoppen
we nu dus mee.
Helaas kunnen wij per 1 augustus geen compensatie meer bieden wanneer u
besluit buiten de schoolvakanties vakantie op te nemen. Dat deden we eerder wel,
maar daarmee lijken we ons nu in de vingers te snijden. We kunnen namelijk de
weken dat uw kindje er niet is, niet zomaar ‘vullen met een ander kindje’.
Uiteraard kunt u met vakantie gaan wanneer u zelf wilt, de kosten lopen echter
wel door. We hopen op uw begrip voor dit besluit.

Herinnering!
We willen u vragen om tassen, jassen en fruitbakjes te voorzien van de naam van
uw kind. Zo voorkomen we vergissingen.
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Vakanties 2021
Zomervakantie

24 juli – 5 september

Herfstvakantie

23 oktober – 31 oktober

Kerstvakantie

25 december – 9 januari

Haan, onze vriend!
Wat fijn om op een plek samen te komen om vriendschappen te sluiten.
Vriendschappen met andere kinderen, met begeleidsters, met onze buren van de
Gasthoeve én met dieren. Als we bij Klein Geluk in Boekel komen of gaan kunnen
de kinderen even kijken bij de konijntjes. Vaak bezoeken wij met de kinderen de
paardjes in de wei en de kippen in de grote tuin. Ook komen we de “buurpoes”
tegen of de honden van de Gasthoeve. Allemaal zijn ze onze vriendjes.
Maar er is ook een dierenvriend die bij óns op
bezoek komt. Het is HAAN, kuklekuuuuu!! Een
hele bijzondere vriendschap. Soms komt hij in de
ochtend aangerend als hij ziet dat de kinderen
naar Klein Geluk komen. Maar meestal staat hij al
te wachten bij de deur waar de kinderen naar
binnen gaan. In het begin vonden de kinderen het
nog spannend maar inmiddels is iedereen eraan
gewend dat hun vriend Haan er staat. Als alle
kinderen binnen zijn kijkt Haan door het raam bij
ons naar binnen. Haan kijkt naar ons en wij naar
Haan. We kijken naar elkaar.
Haan roept ons de hele ochtend door “kuklekuuuu…”. Zo weten wij hem altijd te
vinden. Soms zien we hem niet maar vinden we een poepie van onze vriend. De
kinderen bedachten een leuk spelletje. Springen, over de poep heen!
Onze vriendschap met Haan voelt inmiddels heel vertrouwd en tegelijkertijd elke
dag weer heel bijzonder. Als vanzelf ontstaan er ook vragen bij de kinderen.
Waarom mag Haan niet binnen? Daar weten ze meteen antwoord op: “Dan poept
hij binnen!”
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Toen Haan tijdens het fruit eten voor het raam stond te kijken ontstond de vraag
“Waarom zou Haan daar nou staan, zou hij honger hebben?” Dat zou best eens
kunnen dachten we allemaal. En wat doe je voor vrienden die honger hebben?
Daar deel je je fruit mee. Dus maakten we een schaaltje met fruit voor Haan. Toen
we even later het fruit naar Haan brachten pikte hij het meteen op. Wat een
prachtig cadeau, voor Haan en voor ons!
Lieve Haan wat ontzettend fijn dat je steeds bij ons op bezoek komt, bij onze deur,
voor het raam, bij het hek bij de achtertuin en in de grote tuin als we picknicken.
Een bijzondere vriendschap, voor Haan én voor ons!

De volgende nieuwsbrief verschijnt volgend seizoen.
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