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Algemeen 
 
Deze maand hebben wij weer nieuws op personeelsgebied. Bij de BSO is Guajassy begonnen, zij zal zich 
hieronder aan u voorstellen. 
  
Op kantoor zal Michelle Bernsen ons halverwege deze maand gaan verlaten. Zij heeft een nieuwe uitdaging 
dicht bij huis gevonden. Wij vinden het erg jammer dat Michelle Ducky Duck zal gaan verlaten, maar wensen 

haar veel succes met haar nieuwe baan. 
 
Olá! Ik ben Guajassy, een nieuw gezicht bij de Duck Club. 
Ik heb mijn Bachelor of Fine Art en Design in Education afgerond op de HKU (met een 1

e
 

graad bevoegdheid tekenen, kunstgeschiedenis en culturele en kunstzinnige vorming). 
Daarnaast heb ik aan de Artemis Academie de opleiding Interieur Styling afgerond.  
 
Twee jaar geleden ben ik moeder geworden van de kleine Giselle en besloten wij vanuit 
Amsterdam naar Zandvoort te verhuizen. Graag zet ik mij in voor onze kinderen, zij zijn 
onze toekomst! Ik vind het heel belangrijk dat zij zich veilig en vertrouwd voelen, maar ook 

uitdaagt en geïnspireerd worden om dagelijks nieuwe dingen te ontdekken.  

 
 
 
Ducky Duck 

 

Het vorige thema “Oef wat Warm” hebben wij afgesloten met wat slechter weer, 

maar desondanks smaakten de ijsjes goed!   

 

Kwak en Duck hadden een mooie zee en aquarium gemaakt met mooie gekleurde 

vissen erin. Groep Kwik en Kwek hebben ijsklontjes laten smelten. Wat een lol 

hebben de kinderen ermee gehad! 

 

Het nieuwe thema komt eraan dus de groep 

wordt weer omgetoverd en leuk aangekleed 

met o.a. regenwolken en paraplu’s. Bij Kwek 

hebben ze een mooi herfsthuis geknutseld met 

bladeren.  

Bij Kwik hangen de spinnen al in 

het spinnenweb. Duck heeft mooie 

regenbogen geknutseld en Kwak 

heeft een grote regenwolk met paraplu’s gemaakt. Elke groep ziet er 

weer gezellig uit!! 
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Uk & Puk 

Sinds vorige week zijn we in alle vier de KDV groepen begonnen 
met het thema Regen. In de voorbereidende week hebben de 
pedagogisch medewerkers samen met de kinderen hun lokalen 
weer helemaal naar het thema ingericht. Zo hangen er 
weerkaarten, grote regendruppels, parapluutjes. Ook rondom de 
herfst is er van alles te vinden zoals spinnen in webben, grote 
paddenstoelen waar de kinderen een doen-alsof spel kunnen 
spelen. Het is natuurlijk ook heel leuk om verschillende 
herfstmaterialen te verzamelen en spelletjes te doen met de 
voeldoos. In het themaboekje Regen staat het spelenderwijs 
ontdekken van de regen centraal: Hoe voelt de regen? En wat 
hoor je als het regent? Hoe zien de regendruppels er op de ruiten 

uit en wat trek je aan als je in de regen naar buiten gaat? 
Er zijn volop creatieve activiteiten, maar ook dans- , zing- en leesmomenten 
 

Hoe kunt u thuis aansluiten bij het thema?  

0 – 1½ jaar: 

 Kijk samen met uw kind naar buiten. Wat zien jullie? Regent het? Baby’s 

vinden druppels op de ruiten vaak heel interessant. Geef uw kind de kans om 

naar de druppels te kijken en te luisteren. 

 Maak een mobile door stukjes gekleurd plastic en zilverpapier aan touwtjes te hangen. 

Zeker als het zonlicht erop valt, zal uw kind er met veel plezier naar kijken. 
 

1½ - 2½ jaar: 

 Zet samen met uw kind een paar bakjes van verschillende grootte buiten in de regen. Kijk na een flinke 

regenbui hoeveel water er in de bakjes zit. Uw kind zal het leuk vinden om met het water in de bakjes 

te spelen. 

 Doe met behulp van het liedje ‘Het regent’ een kietelspelletje met uw kind. Doe met uw vingers de 

vallende regendruppels na. Laat uw kind aanwijzen en vertellen waar de ‘regen’ moet vallen. Op de 

buik, nek, wang? 
 

Liedje: Het regent (op de wijs van ‘Het regent, het regent, de pannetjes worden nat’ 

Het regent, het regent, iedereen wordt nat, 

Druppels vallen op …. (vul hier een lichaamsdeel in, bijvoorbeeld mijn been, mijn hoofd, mijn voet …) 
 

2½  - 4 jaar: 

 Kinderen houden ervan om geluid te maken. Doe het geluid van de regen na door met jullie vingers te 

trommelen. Trommel op verschillende oppervlakken, zoals op de tafel, op het raam, op de vloer en op 

de bank. Hoort uw kind het verschil? En lukt het uw kind om te variëren in hard en zacht? 

 Maak samen met uw kind een ‘regenkunstwerk’ met verf. Laat uw kind experimenteren met kwastjes, 

kurken en oorstaafjes en verschillende soorten verf om druppels of een regenbui mee te maken. 

Maakt het kind grote of juiste kleine druppels? Maakt het kind veel druppels of weinig? 

 

 

 

 



     Ducky Nieuws Oktober 2018 
 

3 
 

Peuterspeelzaal Rakker  

Zo de eerste weken zitten er weer op, de peuters hebben alles weer ontdekt. Ook heten wij de 

nieuwe peuters van harte welkom. 

Ons project eten en drinken is gestart en als het over eten gaat dan 

weten wij precies wat we lekker vinden!! 

  

Maar wat is nu gezond en vinden we lekker. De 

liedjes blijven toch ook echt wel heel gezellig, maar 

toch is het gek over eten te zingen. Wij gaan nu nog 

lekker verder met het project eten en drinken. 

Want wat eten wij thuis en wat 

eten de diertjes in het bos. 

Krijgen de vissen ook eten? 

 

Ons uitstapje naar de AH staat 

op het programma!! 

 

 

 

Duck Club  

 
Donald: 
In de eerste spannende week van school, hebben we 
eendjes gemaakt voor in onze zelfgemaakte vijver. De week 
erna hebben we schattige paddenstoeltjes gemaakt om de 
herfst alvast in te luiden. Daarna zijn we nog druk bezig 
geweest met bosuilen en vleermuizen die vrolijk  

        rondvliegen in verschillende lokalen. 
 
 
  



     Ducky Nieuws Oktober 2018 
 

4 
 

Katrien: 
De start van het nieuwe schooljaar was voor de kinderen best 
wennen. Een nieuwe groep, groep Katrien! Met nieuwe 
leidsters en nieuw speelgoed, voor sommige viel dit niet 
mee. Er waren een paar kinderen welke naar Donald liepen 
en daar wilde blijven….lekker veilig bij Esmee! 
Nu vinden ze al die extra vrijheden super leuk en blijven ze 
op de groep of bij Dagobert want daar kunnen ze ook leuk spelen. Daar 
zitten ook allemaal vriendjes en vriendinnetjes. Wij hebben het gezellig 
met elkaar! 

 
Dagobert: 

De zomervakantie is weer voorbij, de scholen zijn weer 
begonnen en dat betekent maar één ding... Welkom 
nieuwe kindjes van groep 3 op de Dagobert-groep! De 
hele groep is in het nieuw gestoken. Alle muren zijn 
helemaal kaal, om opgefleurd te worden door de 
mooiste knutsels. En dat hebben we maar meteen 
gedaan ook! De eerste knutsels hangen aan de muur 

en fleuren de groep al lekker op. Ook zijn de kasten, stoelen en tafels 
omgegooid en een frisse wind waait door de Dagobert-groep. Wij zijn er 
helemaal klaar voor! Jullie ook? 
 
 
Zware Jongens: 
Op creatief gebied was het een vruchtbare maand. Wij zijn bezig geweest met een kunstwerk 
aan de muur, een zogenaamde ‘mural’.De kinderen hebben een wonderwereld mogen ontwerpen waar 

de stadspoort de Intertoys is, een bioscoophuis en kattenhuis staan, 
enz. In deze bijzonder wereld wonen mensen die van viltjes zijn 
gemaakt. Onze jonge ontwerpers hebben zich tevens beziggehouden 
met het maken van een 3D-museum in boekvorm. Je kunt het 
dichtklappen als een boek, vol met collages.  
Er is een Kapla-wedstrijd gehouden waarvan mooie foto’s gemaakt 
zijn! 
Tussendoor zijn de kids naar de gymzaal geweest, hebben veel met de 
tafelvoetbal gespeeld en op het podium van alles gebouwd. 
 
 

 
The Chill: 
Er zijn weer prachtige dingen geknutseld  in de Chill. Wij hebben stuiterballen 
gemaakt, theaterbeesten, 3D-letters, mooie pennenbakjes, vogels met 
herfstkleuren, 3D-kaarten en dieren van blik. Aan sport ontbrak het ook niet; de 
jongens voetbalde er heerlijk op los, er werd ook vaak een potje biljart gespeeld 
en met de bolderkar op het plein gereden. Met de stormachtige dagen hebben een 
aantal Chillers ook regelmatig de bibliotheek bezocht. Aankomende weken zullen wij het 
lokaal in de herfstsfeer gaan brengen.   
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Duck SPORT 
 
Op de maandagen hebben we tot aan de kerstvakantie een nieuwe juf bij de sportafdeling, 
stagiaire juf Amber. Wij wensen haar veel plezier met de kinderen en collega’s van Duck 
Sport!  

 
 
In de eerste weken na de vakantie zijn we begonnen met het thema Voetbal, 
waarin naast het aanleren van technieken en het spelen van partijtjes ook 
leuke nieuwe voetbalspelletjes gespeeld zijn.  
De beren moesten, zonder getikt te worden door de tikkers, alle 
honingpotten (de voetballen) verzamelen in het berenhol (het doel).  
We hebben natuurlijk het populaire voetgolf gespeeld en binnen werd 
tafelvoetbal gespeeld en hoog gehouden met ballonnen.  
 
 
 

 
Terwijl de grootste kids in het thema Hockey de technieken  
aangeleerd kregen en een partijtje gingen spelen onder  

leiding van meester Jaap, nam meester Cliff de kleinsten  
mee voor een mini bootcamp in de duinen, waarbij  

de kids met flinke tegenwind de duinrun volbrachten. 
Daarna werden er voor alle moeders bloemen geplukt,  

want die waren we onderweg tegen gekomen. 
 

Toen de technieken bekend waren, kon er  
een heus hockeytoernooi gehouden worden  

voor de oudste kids en speelden de  
jongsten knotshockey en dierentikkertje,  

waarbij dierengeluiden gemaakt  
werden en de staarten afgepakt. 
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Duck Club  & Duck Sport   
Bastiaan Vellinga      2 oktober  Pippa Jansen     3 oktober 
Fiene Stufkens       3 oktober  Vidar van Waarde   7 oktober 
Megan Bok   13 oktober  Ryan van der Kuijl 15 oktober 
Jare Beck   17 oktober  Olivia Ferraris   18 oktober  
Noa Schellhoff   19 oktober  Jolie Hali  24 oktober  
Rosie Delooze   24 oktober  Aurelia Bertram 29 oktober  
Ruben Slieker   31 oktober 
 

Ducky Duck 
Elena van Oers Caballero   4 oktober  Milo Petri       8 oktober 
Sonya Kroesen   10 oktober  Liliana Syrek  14 oktober 
Oskar Appelman  16 oktober   Giann Quee  20 oktober 
Laura van den Eeckhout  17 oktober   Lisa de Kroon  30 oktober 
Sofie de Kroon   30 oktober 
 

Rakker 
Noah van der Wouden   3 oktober 
Anna Schuiten  24 oktober 
Roos Schuiten  24 oktober 

 

Welke kinderen zijn er jarig?  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
    

 
 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

   Namens het team Kindercentrum Ducky Duck   


