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KLETSPRAATJES! NIEUWE STIJL!  
Welkom beste ouders van de 7 dwergen.  Dit is een frisse, nieuwe kletspraatjes! met een andere layout.   
Ouders die hun kindje(-s) bij de 7 dwergen brengen, ontvangen een code voor Klasbord waardoor ze 
toegang hebben op deze handige app. De leidsters van hun groep plaatsten 

gedurende de dag dat het kindje komt foto’s op deze app, zodat u als ouders op 
hoogte blijft van de activiteiten van hun kindje. 
Erg leuk en vooral erg actueel..  
Vandaar dat wij besloten hebben om het nieuws en foto’s van de groepen niet meer 
te publiceren in de kletspraatjes! Dat is tenslotte dubbel werk en minder actueel dan 
wat er op Klasbord staat. 

 
Veel leesplezier! 
 

Vanaf heden worden algemene zaken die de beide locaties aangaan in de kletspraatjes! 
vermeld! 
 
 

HERHAALDE OPROEP!     
Het was u wellicht al opgevallen dat het op bepaalde dagen behoorlijk vol zit. 
Bent u  zwanger en wilt u gebruik maken van kinderopvang bij ‘de 7 dwergen’, dan is 
het belangrijk de aanmelding zo spoedig mogelijk door te geven. Indien gewenst 
kunnen wij uw kinderen nog bij elkaar op één groep plaatsen.  

ER ZIJN INMIDDELS WACHTLIJSTEN VOOR DE MEEST POPULAIRE WERKDAGEN. 

 
 
 

MAILADRES ROOSTERS / AANVRAGEN RUILING EN EXTRA OPVANG  
Wilt u vanaf heden uw rooster, aanvragen ruilingen en extra opvang uiterlijk op 
donderdagmiddag vóór 12.00 uur voor de daarop volgende week door te geven via 
onderstaand mailadres: 

- Ouders van locatie Holtenbroek doen dit via roosterlh@de-7-dwergen.nl  

- Ouders van locatie Stadhagen doen dit via roosterls@de-7-dwergen.nl 

Overige vragen of zaken die het contract aangaan gewoon naar info@de-7-dwergen.nl! 
 

JAARKALENDER 2018 
Op onderstaande data is de 7 dwergen (eerder) gesloten.  

Noteer deze data in uw agenda zodat u niet voor een dichte deur komt te staan! 
• 2 april    2e Paasdag (maandag) 
• 27 april   Koningsdag (vrijdag) 
• 10 mei   Hemelvaartsdag (donderdag) 
• 21 mei   2e Pinksterdag (maandag) 

• 24 december   vanaf 13.00 uur gesloten(maandag) 



 

 

• 25 decembber 1e Kerstdag (dinsdag) 

• 26 december  2e kerstdag (woensdag)   
• 31 december   oudejaarsdag vanaf 13.00 uur gesloten 

 

OPA EN OMA WEEK 
Ook dit jaar organiseren we week een opa-en-oma-week en wel in de week van 14 t/m 18 mei (week 
20). U kunt tegen die tijd de opa’s en oma’s op de intekenlijst op de groep aanmelden. Let op; het 
aantal plekken is beperkt!  
 

HUISHOUDELIJKE MEDEDELINGEN 
 
Wilt u bij binnenkomst de tassen van de kinderen zelf op de groepen uitpakken en deze daarna op de 
plank boven de kapstokjes in de hal zetten?? Zo houden we het in het groep bij de mandjes wat 
overzichtelijker (LET OP: laat geen medicijnen achter in de tas!). 
 

Wilt u jassen voorzien van de naam?  
En flessen labelen en een extra voeding is meenemen is nooit weg! 

 
 
 

Tassen met spullen of speelgoed dat wordt meegebracht naar de 7 
dwergen wil nog wel eens zoekraken of kapot gaan.  
Wij zijn hiervoor niet aansprakelijk. 
 
 

Wilt u zoveel mogelijk proberen om de buggy’s en maxi-cosy’s weer mee naar huis te nemen? Wij 
begrijpen dat dit niet altijd mogelijk is. Mocht dit echt niet mogelijk  zijn; klap dan de buggy in en plaats 
ze bij de kapstokjes! 
 
We hebben inmiddels voldoende lege wc rollen om mee te knutselen, onze dank hiervoor.  Op dit 
moment sparen we kurken (hier kunnen we mee stempelen met verf) … dus niet weggooien aub!! 
 

ZIEK IS ZIEK!  
Wij voeren als beleid dat u een telefonisch een 
vooraankondiging krijgt als uw kindje niet fit is. Er wordt dan 
met u overlegd of uw kindje moet worden opgehaald of dat 
het kindje nog even kan blijven. Er vindt dan meerdere 
keren over de dag overleg plaats.  
Als een kindje echt moet worden opgehaald, hebben de 

ouders ruim de tijd gehad om een oplossing te bedenken 
wie hun kindje gaat ophalen. 
Het komt helaas heel regelmatig voor dat kinderen die echt 
ziek zijn door ouders niet worden opgehaald. Dat is niet 
wenselijk voor de leidsters want een ziek kindje kan de 
andere kinderen besmetten èn  eist alle aandacht van de 

leidster op… Een ziek kindje is echt thuis beter af; in de rust 
en nabijheid van ouders. 
Ook als kinderen herstellende zijn, is er maar één geschikte plek en dat is thuis. 
 
 

NIEUWS VAN DE VRIENDEN VAN JULES! 
 
De afgelopen weken zijn we bezig geweest met het thema 'Jules is ziek’ en daarvoor 
‘wat ben ik geweldig'. Dit ging over je eigen lichaam en we hebben allerlei leuke 
knutselactiviteiten gedaan, nieuwe liedjes geleerd en we hebben samen nieuwe 

boekjes opgehaald bij de bibliotheek waar wij lid van zijn geworden. Daarna 
begonnen de nationale voorleesweken en zijn we met zijn allen naar een 
voorleesochtend in de bibliotheek geweest.  



 

 

Het ging over het boek 'sssst de tijger slaapt'. 

We zijn sinds deze week begonnen met het thema 'het huis van Jules'; we zijn aan 
het verhuizen, bouwen, opknappen en wat al niet meer!  

Liefs van Jules.  
 
 

 

NIEUWS VAN DE PEDAGPGISCH COACH; CARLIJN BOLT 
 
Vanaf 1 november ben ik werkzaam als pedagogisch coach/pedagogisch beleidsmedewerker bij ‘de 7 
dwergen’. Op maandag, dinsdag en donderdag ben ik een deel van de dag op de verschillende 
groepen aanwezig. Veel van jullie als ouders heb ik al mogen ontmoeten! 
Mochten er vragen en/of opmerkingen of onderwerpen waar ik over mee kan denken zijn vanuit jullie als 
ouders, hoor ik ze ook graag.  
Ik ben bereikbaar op het volgende mailadres: pedagogischcoach@de-7-dwergen.nl. 
 
Op de groepen zijn we de afgelopen periode bezig geweest om het voorlezen meer een plek te geven. 
De boekencollectie wordt uitgebreid en ook zijn we lid geworden van de bieb. 
Op de gang komt een kast te hangen met daarin voorleesboeken. Deze voorleesboeken horen veelal 
bij de thema’s waar op de groepen mee gewerkt wordt. Deze thema’s zijn hetzelfde als de thema’s 
waar bij ‘Dag Jules’ mee gewerkt wordt. 

 
Verder hebben we de voeding en het drinken op de groepen aangepast. Dit om de kinderen 
voedzamer eten aan te kunnen bieden.  
Het standaard voedingsschema ziet er als volgt uit (in overleg kan hier natuurlijk altijd van af geweken 
worden): 
- 09.00 uur: 2 volkoren cracottes/crackers met beleg, thee of water 

- 11.15 uur: volkorenbrood/zilvervliesrijstwafels/volkoren crackers met beleg. Beleg bestaat   
                          wisselend uit smeerkaas (1x per dag i.v.m. de hoeveelheid zout), jam, kipfilet,   
                          sandwichspread, ham, pindakaas(vanaf 1 jaar), honing (vanaf 1 jaar), appelstroop.  
                          Kinderen drinken melk tijdens de lunch. 
- 15.00 uur: Fruit, volkoren biscuit en limonade. 
- 16.30 uur: Volkoren soepstengel, groente (bijv. tomaat, komkommer, wortel, paprika) en thee  

                          of water. 

                                                                                                                 
 

EVEN VOORSTELLEN 
Hallo Allemaal, 
 
Graag zou ik mijzelf even voor willen stellen. 
Sommige zullen mij ongetwijfeld al op meerdere groepen hebben gezien. 
Mijn naam is Stephanie Vels 28 jaar oud. 
Ik woon in Zwolle samen met mijn zoontje van bijna 6 jaar, twee poezen en een 
mini jack-Russel. 
Naast het werk bij de 7 dwergen ga ik iedere woensdag naar school en volg ik 
de opleiding gespecialiseerd kinderopvang niveau 4. 
Ik werk ruim 4 jaar in de kinderopvang en ik vind het fantastisch om met de 

kinderen samen te werken. Er valt zoveel te leren van de kleine mensjes en het 
zorgen voor jullie kinderen vind ik enorm leuk om te doen. 
Naast mijn werk zijn mijn hobby's: wandelen met mijn hondje, sporten, lezen, 
samen leuke dingen met mijn zoontje doen. Hebben jullie nog vragen stel ze 
gerust! 

Vriendelijke groet, 

Stephanie. 
 

 



 

 

Hallo, ik zal mij graag even voorstellen!  

Mijn naam is Samantha Mittertreiner- Rijzinga, ik ben 25 jaar en woon samen met 
mijn man, onze dochter en twee katten in Zwolle. Vanaf 12 februari ben ik 
invalkracht de 7 dwergen.  U heeft mij misschien al wel eens ontmoet op de 
groepen. Ik heb er erg veel zin en hoop u binnenkort te ontmoeten! Tot ziens!   
 

Groetjes Samantha  
 

 
Hallo allemaal,  
 
Ik ben Simone van Eisden, 23 jaar en kom vanaf week 16 het team 
Kinderdagverblijf De 7 Dwergen versterken. 
Mijn vriend en ik hebben een zoontje Djael van 8 maanden. 
Mijn opleiding voor Sociaal Agogisch Medewerker, S.A.W. heb ik gevolgd aan 
het Drenthe College in Meppel. Op verschillende Kinderdagverblijven en 
Buitenschoolse opvang heb ik mijn stages gevolgd. 
Na mijn opleiding ben ik Gastouder geweest in een gezin. Ik was op zoek naar 

een nieuwe uitdaging en die heb ik gevonden! 
Ik vind het belangrijk om kinderen een veilige en vertrouwde omgeving te 
bieden waarin zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.  

 
Mijn hobby’s zijn  acrogym, turnen, zingen, activiteiten doen met kinderen. 
Ik kijk er naar uit jullie te ontmoeten. 

 
Groetjes Simone 

NIEUWS VAN DE OC 
Nog even een herhaalde oproep van de oudercommissie. Omdat we dit jaar met nog meer 
vertrekkende leden te maken krijgen, gaan we rustig op zoek naar nieuwe ouders  van locatie 

Holtenbroek die mee willen denken rondom het reilen en zeilen van de 7 dwergen.  
Lijkt het u leuk om deel te nemen aan de oudercommissie laat u het dan Tina weten. 

Met vriendelijke groet, 
De ouder commissie van de 7 dwergen 
 
 

DIT WAS WEER DE KLETSPRAATJES! 

TOT DE VOLGENDE KEER! 

 


