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Gezellige tijd bij Minerva Kids 
 
Het thema van de maand juni  was  “ 
Zomer ”  Wat was het afgelopen maand 
mooi weer, we hebben dan ook heel veel 
buiten gespeeld met water. 
We hebben ook geknutseld; verven, 
knippen, plakken, kleuren 
 

 
Slippers, zwempak 
 

 
kijkdozen  
 

 
Op de egels hebben we gepicknickt en de 
vlinders hebben een lekker broodje gezond 
gemaakt! 
 

 
De dansslang was op de camping! De 
kinderen hebben gedanst op de liedjes van 
de minidisco 
 
 Volgende maand is het thema:” vakantie “ 
 
Engelse woordjes: 
 
Ice-cream= ijsje                    Beach= strand 
Sun glasses= zonnebril      Sun= zon 
   
Protocol:  
 
N.a.v. de risico-inventarisatie zijn de huis 
regels weer aangevuld, enkele belangrijke 
huisregels (die nogal eens vergeten 
worden ) zijn: 
1.  Te laat ophalen/ te vroeg brengen van 

uw kind(eren): Houdt u er rekening 
mee dat indien u uw kind(eren) voor de 
derde keer te laat op komt halen of te 
vroeg komt brengen wij de extra 
kosten hiervoor in rekening brengen. 
Dit kunnen de kosten van een extra 
dagdeel zijn of de extra kosten voor 
verlengde opvang. 

2. Uw kind niet alleen in de entree achter 
te laten of zelfstandig de buitendeur te 
laten  openen. 

3. Uw kind op tijd af te melden als het 
niet komt ( vakanties doorgeven) 

4. Uw kind geen elastiek of haarspeld te 
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laten dragen wanneer hij of zij dit 
regelmatig uit het haar haalt. 

5. Uw kind geen speelgoed van thuis mee 
te geven 

6. Spenen van uw kind te controleren en 
regelmatig uit te koken en te 
vervangen. 

7. Wij willen u er op wijzen dat u 
verantwoordelijk bent voor uw kind en 
het gedrag van uw kind ten tijde van 
het haal-, en brengmoment.   

8.  Uw kind thuis te laten ontbijten 
       Kinderen geen etenswaren in de hand     
       mee  te geven 
9. Een gezonde traktatie mee te geven 

wanneer uw kind trakteert 
 
Wist u dat…………….?  
 
…… wij nu extra blij zijn met de airco’s, 
zodat de kinderen weinig last hebben van 
de warmte bij Minerva Kids 
 
……. Het ouderportaal nu volop wordt 
gebruikt, wij hopen dat alle ouders al 
hebben ingelogd 
 
……het belangrijk is dat u passende kleding 
meegeeft aan uw kinderen, zoals bij deze 
warme dagen waterschoentjes, een petje 
etc. 
 
… donderdag 2 augustus  de kapster komt 

……wij het jammer vinden dat Lotte eind 
juli weggaat en Lincy eind augustus…. 
 
…..we de 5e groep gaan opknappen, zodat 
deze later dit jaar open kan gaan 
 
……wij via facebook, iedereen mee laten 
kiezen voor een naam:  
Hertjes, molletjes of eekhoorns ? 

 
……wij een ontruiming hebben geoefend, 
de kleinere kinderen vervoeren we in een 
bedje op wieltjes. En antwoord op de vraag 
op facebook, iedere dag lopen de kinderen 
aan een ( vlucht) touw naar de toiletten, 
en wij zingen :”olifantje in het bos, laat het 
touwtje toch niet los”. 
 

 
 
      … we blij zijn dat we 2 nieuwe collega’s 
mogen verwelkomen. 
 
….. wij vanaf september nieuwe stagiaires  

krijgen, zij heten Nikkie, Meryem en 

Denise. Zij zullen zich tzt aan u voorstellen. 

 
….. wij weer regelmatig op de eigen 
groepen warm eten , omdat het vaak niet 
anders kan. Eén leidster zit bij de kinderen 
met warme hap, de andere leidster zorgt 
voor de overige kinderen ( smoothie en 
overdracht) 
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Stap 1 :  stukje fruit      stap 2: smoothie 

stap 3 :   fruitijsje !! 
 
Prietpraat  : 
 
Brent : “Oeps ik liet een broertje!” 
 
Noor: “Marielle zegt wat ben je lenig, maar 
ik ben niet lelijk” 
 
Adam zegt: “grote meisjes kunnen niet 
voetballen ”Miranda zegt: “echt wel! 
Waarop Adam zegt: jij kan toch niet goed 
voetballen. Miranda zegt: “Ja, dat is waar”. 
 
Na het avondeten zegt Isa: “zo. Ik ga even 
washandjes halen”, maar wel hele goede, 
want jullie zijn zo vies. Zegt Finn; “Nee!! Je 
gaat niet groeien”. 
 
Noor: “Isa wil je 2 staartjes in doen? Isa  
zegt: ja, hoor, kom maar zitten. Zo, 
alsjeblieft mevrouw” Zegt Noor: “Dank je 
wel meneer”. 
 

Zo, we doen het restje in de gootsteen. 
Lisa V: “In de grootsteen?  Thuis hebben 
we ook een grootsteen!” 
 
Even voorstellen: 
 

 

Hallo, 

Mijn naam is Brenda Ophelders en ik ben 

31 jaar. Ik woon sinds drie jaar met mijn 

man, en inmiddels met ons zoontje van 

één jaar, in Dorst.  

In 2008 heb ik mijn opleiding Sociaal 

Pedagogische Hulpverlening afgerond bij 

de Avans Hogeschool in Den Bosch. De 

afgelopen tien jaar ben ik werkzaam 

geweest binnen de Jeugdhulpverlening in 

de regio Drechtsteden. De eerste acht jaar 

heb ik gewerkt bij een Multidisciplinair 

Kinder Dagcentrum (MKD), met kinderen in 

de leeftijd van 0-7 jaar. Kinderen worden 

aangemeld bij het MKD als er een 

vermoeden is dat zij achterlopen in de 

ontwikkeling, problemen hebben op 

sociaal-emotioneel vlak of 

gedragsproblemen hebben. Naast 

observatie, behandeling van de kinderen in 

de groep, heb ik ouders thuis 

ondersteuning geboden in de vorm van 

Praktisch Pedagogische Thuisbegeleiding. 
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Tevens heb ik in ambulante vorm coaching 

geboden aan pedagogisch medewerkers 

van kinderdagverblijven en 

peuterspeelzalen.  

Na acht jaar heb ik de stap gezet naar een 

nieuwe functie als ambulant hulpverlener, 

voor kinderen in de leeftijd van 5-12 jaar. 

Binnen deze afdeling heb ik kinderen en 

ouders begeleid bij het ontwikkelen en 

versterken van vaardigheden die nodig zijn 

om goed te kunnen functioneren in het 

dagelijks leven. Hierbij kan het gaan om 

sociale – en probleemoplossende 

vaardigheden, maar ook om het omgaan 

met emoties en het ontwikkelen van 

zelfvertrouwen. Naast begeleiding voor het 

kind, richt de hulp zich ook op de directe 

omgeving van het kind (denk aan 

thuisbegeleiding voor ouders, 

schoolbegeleiding in de klas op school, 

ondersteuning bij BSO en/of sportclubs). Ik 

heb leerkrachten, medewerkers van BSO 

en/of sportclubs gecoacht in het 

stimuleren van de ontwikkeling van het 

betreffende kind. Daarnaast heb ik hen 

ondersteund in het leren begrijpen waar 

bepaald gedrag vandaan kan komen en 

hoe daarmee om te gaan.  

Na tien jaar was het voor mij tijd om een 

nieuwe uitdaging aan te gaan en deze heb 

ik bij Minerva Kids gevonden. Ik mag per 

september gaan combineren wat ik het 

allerleukste vind, namelijk het werken met 

jonge kinderen en het volgen en 

stimuleren van hun ontwikkeling. 

Daarnaast mag ik gaan ondersteunen op 

pedagogisch beleidsniveau en krijg ik de 

kans om samen met de collega’s coaching 

vorm te gaan geven binnen de opvang. Ik 

heb er onwijs veel zin in en kijk er naar uit 

om uw kind, en uiteraard u als ouders, te 

gaan ontmoeten vanaf september!  

 

Hallo allemaal, 

Ik ben Donyell, 22 jaar oud en woon samen 
met mijn vriend in Prinsenbeek. Vier jaar 
geleden ben ik in het mooie, maar vooral 
ook gezellige zuiden terecht gekomen. Ik 
kom zelf namelijk uit Amsterdam, maar 
door de vakantie heb ik mijn vriend leren 
kennen en ben daarom hier gaan wonen. 
In 2015 ben ik afgestudeerd aan de 
opleiding pedagogisch medewerker niveau 
4 in Amstelveen. Hiervoor heb ik 3 jaar 
stage gelopen in de kinderopvang, waar ik 
ontzettend veel heb geleerd. Ieder kind is 
namelijk uniek en doet de verschillende 
ontwikkelingen op zijn/haar eigen tempo. 
Na het behalen van mijn opleiding ben ik 
blijven werken  in de kinderopvang en vind 
het vak nog steeds geweldig. Elke dag is 
anders en ik probeer er dan ook elke dag 
een feestje van te maken. Ook ben ik nog 
werkzaam bij een natuurbad en café bar in 
Prinsenbeek. Mijn hobby's zijn, zoals de 
meeste vrouw wel hebben, winkelen, 
terrassen met vriendinnen maar ook 
schminken vind ik ontzettend leuk om te 
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doen. Ik heb pas nog een certificaat voor 
theater grime 1 behaald en een certificaat 
voor kindergrime.  

Vanaf september kom ik bij Minerva kids 
werken en ik heb er ontzettend veel zin 
in!! 

Tot dan, groetjes Don!  
 
Jarigen in Augustus 
 
2e liv  en merel 
3e Thijn 
7e Emma 
16e Arthur 
22e Kyan 
29e Brent 
31e  Juliette, Siem 
 
Proficiat              
 
We nemen afscheid van: 
 

Juliette en Emma 

 

We verwelkomen :  

Dina, Tess, Laura , Feliks en  Tijme 

 

Oudercommissie 

Graag zou ik mijzelf willen voorstellen als 
wellicht een nieuw lid van de 
oudercommissie. 

 
Sinds bijna 1.5 jaar ben ik mama van Floor 
Burggraaf en sinds ruim een jaar gaat zij 
met veel plezier naar Minervakids toe (bij 
de Vogels). Ze gaat hier 3 dagen in de week 
naar toe (ma-wo-vr). Zelf werk ik 32 uur 
verdeeld over 5 dagen als Customer 
Support Officer. Op dinsdag- en 
donderdagmiddag ben ik lekker vrij om 
samen met Floor leuke dingen te doen. 
Naast mijn tijd doorbrengen met Floor en 
haar papa Dick vind ik het ook erg leuk om 
te fitnessen, wandelen en fietsen.  
 
Wellicht dat ik mijzelf ook een keer 
persoonlijk zou Mogen voorstellen? 
 

De oudercommissie behartigt de belangen 

van zowel kinderen als ouders.        

 Vind je het leuk om structureel mee te 
denken en te adviseren bij het beleid van 
Minerva?   
Overweeg dan eens om lid te worden van 
de oudercommissie.  
 
Wij zijn nog steeds  op zoek naar nieuwe 
leden ! 
 
Je kunt ons altijd aanspreken bij Minerva, 

of een mailtje sturen 

naar OCminerva@gmail.com 

mailto:OCminerva@gmail.com

