
  

 

 

 

Ducky Nieuws februari 2020 

Algemeen  
 
Beste ouders / verzorgers, 

 

Maandag 10 februari starten we in het kinderdagverblijf met het thema ‘Wat heb jij aan vandaag?’ In 

dit thema staat kleding centraal. De kinderen kijken naar hun eigen kledingstukken en spelen met 

verschillende kledingstukken. Ze maken kennis met verschillende kenmerken van kleren en praten 

hierover. Puk heeft voor dit thema nieuwe kleren gekregen zoals een regencape, een muts, das en 

wanten, een zwembroek en een broek met een truitje. De kinderen kunnen 

nu de vieze kleren van Puk wassen. Wat moet je dan allemaal doen? Wat 

doe je eerst en wat daarna? De huishoek wordt veranderd in bijvoorbeeld 

een kledingwinkel waar kinderen kleren kunnen passen in de paskamer, 

kleren kunnen kopen en verkopen.  In de gang komen weer allemaal 

boeken rondom het thema te staan. 

 

Hoe kunt u thuis aansluiten bij het thema?  

0 – 1½ jaar: 

 Praat zoveel mogelijk met uw kind als u hem verzorgt. Vertel wat u doet, bijvoorbeeld ‘Kijk 

dit is je sok. Geef je voet maar, dan trek ik je sok aan’.  

 Laat uw kind met verschillende kledingstukken spelen en zo ervaren hoe de verschillende 

stoffen aanvoelen.  

 

1½ - 2½ jaar: 

 Laat uw kind meehelpen met huishoudelijke klusjes. Vraag uw kind bijvoorbeeld een 

kledingstuk uit de wasmand te halen wanneer u de schone was wilt opvouwen. Vertel steeds 

wat jullie doen. 

 U kunt met uw kind voor de spiegel staan. Hoe zien jullie eruit? Pak bijvoorbeeld een sjaal, 

een hoed of een bril. Hé, nu zien we er anders uit? 

 

2½  - 4 jaar: 

 Sommige kinderen willen zelf beslissen wat ze aantrekken. Laat uw kind uit 

twee of drie kledingstukken kiezen. Op deze manier heeft uw kind het 

gevoel dat hij/zij een eigen keuze maakt. 

 Geef uw kind kleine opdrachtjes als hij/zij u helpt, bijvoorbeeld het bij 

elkaar zoeken van dezelfde sokken. Op deze manier leert uw kind goed 

kijken en vergelijken. 

 Verzamel allerlei verkleedkleren (een lap stof of een tafellaken  

voldoet ook als jurk of cape) en accessoires om zich hiermee te verkleden. 

Wat vindt uw kind mooi? Hoe wilt uw kind er graag uitzien? 
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Ducky Duck 
 
We zijn begonnen met het thema: ‘Wat heb jij aan 
vandaag?’.  
Alle kinderen vinden het ontzettend leuk om zich te 
verkleden. Puk doet natuurlijk ook mee en de kinderen 
helpen Puk met aankleden en noemen op wat er 
allemaal nodig is.  
Ook was het Valentijnsdag afgelopen maand en er zijn 
heerlijke cakejes gebakken en daarna door de kinderen 
versierd. 
Het ziet er heel gezellig uit op alle groepen, er zijn wasmachines geknutseld en we hebben T-shirts 
geverfd en samen met de kinderen alles aan de waslijn gehangen. 

Toen het carnaval was waren we met zijn allen verkleed en 
geschminkt. 
In de gymzaal hebben we 
leuke spelletjes gedaan, 
gedanst en de polonaise 
gelopen.  
Wat zag iedereen er mooi 
uit! Het was echt een 
feestmaand. 
 

 
 
 
 
Peuteropvang Rakker 
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Duck Club en  Duck Sport 

We hebben weer een super leuke maand gehad! Heel veel 
beleefd en de schoolvakantie was ook heel gezellig. 
Februari staat altijd al een beetje in het teken van Valentijn. Er 
zijn vele knutsels gemaakt van hartjes en andere liefdevolle 
dingen. Op Valentijnsdag hebben we heerlijke koekjes 
gebakken.  
Het voorjaar is begonnen maar aan het weer kunnen we t nog 
niet merken. Koud, nat en veel wind. We hebben dus heel veel 
binnen gespeeld. We hebben geknutseld en spelletjes gedaan.  
Op groep Donald waren ze erg verdrietig dat buitenspelen er 
niet in zat, maar niet getreurd...Met Doina op de groep is er 
altijd iets te beleven!!! Zo hebben ze op de lange tafel een 
groot vel glanzend papier gelegd. Hierop hebben ze met stiften 
mooie bloemen, lieve beestjes, hartjes en vooral heel veel 
zonnetjes getekend.  

Bij Katrien is er vooral 
lekker gespeeld en de 
strijkkralen waren 
weer erg populair! De 
mooiste creaties werden gemaakt met de mooiste kleuren.  
Dagobert heeft het lokaal verbouwd. Nu hebben we een 
heel gezellige keukenhoek en er is een hoop extra ruimte bij 
de Lego en Polly pocket tafels.   
De zware Jongens zijn veel in de gymzaal geweest. Samen 
met de Chill lekker trefballen. De meiden worden steeds 
beter en de jongens vinden dit niet zo tof! Een dag niet naar 
de gymzaal is een dag niet geleefd. Ook hebben de zware 
jongens nu een airhockeytafel. Dit is echt een groot 
succes!!!  
De Chill start de dag tegenwoordig met een gezellig gedekte 
tafel. Even wat eten en drinken en vooral lekker bijkletsen!  
En zo werden de druilerige dagen nat, maar wel vrolijk!  
 
Dan de voorjaarsvakantie... 
 

De vakantie was erg welkom. Het thema was Après-ski. De hele week hebben we op de denkbeeldige 
ski’s gestaan en lekker gespeeld met de denkbeeldige sneeuw. Want ja, hier in Nederland valt 
natuurlijk weinig sneeuw. 
We hebben sneeuw gemaakt met poppetjes op ski’s. Samen met de sport BSO zijn we een dagje de 
gymzaal in gegaan, denk aan (sneeuw)ballengevecht en parcours. Ook hebben we in de gymzaal een 
potje après-ski-hockey gedaan. De koffers zijn op donderdag gepakt voor de reis naar huis. Van 
houten kistjes hebben we de leukste koffertjes gemaakt. De vakantie hebben we afgesloten met een 
geweldig après-ski-feest. Het was de verjaardag van Edje en naast het discofeest hadden we ook een 
buffet met après-ski-gerechten. Alle kinderen hebben geholpen met het maken van heerlijke 
appelbollen, kaasbroodjes, worstenbroodjes enz. Als klap op de vuurpijl mocht de chocoladefondue 
niet ontbreken! 
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Duck Sport 
Ook de Duck sport had dit thema. Zij zijn gaan skiën in Hoofddorp 
op de borstelbaan. Eerst een half uurtje les en dan lekker op de 
slee! Nog even wat eten en drinken want dat gaat er na dat sporten 
wel in en weer lekker naar huis. Verder zijn ze naar het 
kinderspringkussenpretpark geweest, mooi woord voor scrabble, in 
de van Zantenhal in Nieuw-Vennep. Verder zijn ze nog even lekker 
een dagje in de gymzaal bezig geweest met een sneeuwballen 
gevecht en andere sneeuwspelletjes.  
 
Voor de vakantie was het thema bij de sport: tikspelen. De hele 
week zijn de leukste tikspelen gedaan zoals poortentikkertje, 
Chinese muur, toilettikkertje, krabbentikkertje enz. Je kunt het zo gek niet bedenken of er bestaat 
een tikspelen van. Mocht u nu nieuwsgierig zijn geworden, vraag gerust aan uw zoon of dochter hoe 

deze tikspelen gaan.  
 
De week na de vakantie was het weer heel erg slecht. We 
zijn deze week dan ook vooral binnen geweest. Een dagje 
gymzaal, verdeeld in 3 vakken. 
Voetbal, trampoline en vrij spel.  
Op de trampoline zijn weer de 
mooiste salto’s gemaakt en 
voetballen was lekker fanatiek! 
Hopen dat het weer komende 
tijd weer beter wordt zodat we weer lekker 
naar buiten kunnen om te sporten. 
 

 

 

 

 

 

Personeel 

Lesley Dorissen heeft een andere uitdaging gevonden en zal ons vanaf 31 

maart 2020 gaan verlaten. 

Wij zijn blij u te kunnen melden dat Sanne Laarman vanaf april haar plekje op 

groep Kwek zal overnemen! 

 

Wij wensen Lesley heel veel succes in haar verdere loopbaan! 
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Welke kinderen zijn er jarig? 

 

Ducky Duck en Rakker 

Quinn Manuputty  5 maart 

Isabeau Rijnders  10 maart 

Steve Schaeffer   16 maart 

Sophia Ebrahimzadeh  2 maart 

Aniek Bakker   12 maart 

Elisa Beekhuijs   20 maart 

Sem Disseldorp   28 maart 

Cato Sneep   8 maart 

Elisa Spada   13 maart 

Loua Natte   4 maart 

Kyra Bakker   14 maart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Namens het team 

Kindercentrum Ducky Duck 

 

 

 

Duck Club  & Duck Sport   

Julia Dirkes Parra  19 maart 

Jesse Laarman   15 maart 

Yakov Koster   2 maart 

Aydin Zwemmer  8 maart 

Evi Jacobs   16 maart 

Parsa Shekoohifard  8 maart 

Florian Lecluse   4 maart 

Jace Corlett   13 maart 

Jentin Kleine   19 maart 

Sybren Bol   25 maart 
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Down At The Beach 

 

Op verzoek van de papa en mama van Thierry delen wij deze prachtige poster en de daarbij 

behorende uitnodiging met u. Die stoere vent op de foto is onze eigen Thierry van groep Kwek! 
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Down at the beach 

Wereld Downsyndroomdag  

zaterdag 21 maart van 11.00 tot 16.30 uur 

bij strandpaviljoen AHOI, Zandvoort 

 

Ahoi maatjes! 

Komen jullie bij ons werelddownsyndroomdag vieren?  

Lekker buiten, op het strand! Je kunt je laten schminken en meedoen aan een spannende 

huifkartocht of graven naar een echte schat. Er is een slimme goochelaar en een luchtkussen om op 

te springen. Je trekt toch wel twee verschillende sokken aan, hè?! 

 

Werelddownsyndroomdag wordt al sinds 2006 gevierd en dit is de eerste keer dat wij, de 

strandpaviljoens Thalassa en Ahoi, deze dag organiseren. We nodigen jong en oud met Down én hun 

familie uit! Neem dus gerust je vader en moeder, oma, opa en brusjes mee. Voor een hapje en een 

drankje wordt gezorgd. 

 

Ahoi is prima bereikbaar en er is genoeg ruimte om te parkeren op de boulevard. Komen jullie met 

de trein? Vanaf het NS-station is het maar 200 meter lopen.  

 

Kom, want ook jij telt mee! 

Samen maken we er een feestje van! Duimen jullie mee voor een prachtige, zonnige dag? Als het 

weer tegenzit houden we het feestje lekker binnen. 

 

Mail je komst naar Wendy van Haarlem (de moeder van Thierry): 

wendyvh1979@gmail.com 

Als je nog vragen hebt, kun je haar bellen of whatsappen:  

06 46 592 136.  

 

Tot ziens op 21 maart! 

Ahoi van alle medewerkers van Ahoi en Thalassa!   

 

Strandpaviljoen Ahoi 

Boulevard Barnaart, strandafgang 19 

2041 KB Zandvoort aan Zee 

 

Downsyndroom: chromosoom 21 in 3-voud 

#VnverdragHandicap 

 


