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Gezellige tijd bij Minerva Kids 
 
De kidsflits komt 4 x per jaar uit: in januari, 
april, juli en oktober. In de kidsflits vindt u 
leuke foto’s van activiteiten, 
mededelingen, wist u datjes, priet-praatjes 
etc. 
 
Foto’s van Facebook: 
 

 
Thema  Winterpret : Sneeuw 

 
Thema sprookjes 
 

 
Thema carnaval en voorjaar 

 

 
 
We hebben de afgelopen maanden heel 
veel leuke activiteiten gedaan, waaronder: 
 

 
Koeien melken 
 

 
Fietsen                        gymmen 
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Wist u dat…………….?  
 
…….wij sinds januari, voor een nieuw 
kindje, om een kopie van het 
inentingsbewijs vragen? Alle kinderen bij 
Minerva Kids zijn ingeënt? Mocht er een 
aanmelding komen van een kindje dat niet 
ingeënt wordt, wij de adviezen van GGD en 
overheid zullen volgen? 
 
……..We, doordat op een aantal dagen de 
groepen vol zijn, helaas niet altijd meer 
wisseldagen kunnen toekennen? 
 
………als de groepen vol zitten, het kan 
voorkomen dat kinderen af en toe op een 
andere (uitwijk) groep mogen spelen? In 
eerste instantie zijn dit kinderen die 
flexibele opvang hebben, maar het kan ook 
een kindje met reguliere opvang zijn. Wij 
kijken altijd naar een kindje wie het erg 
leuk vindt om op een andere groep te 
spelen. 
 
……  We afgelopen maand zijn overgestapt 
naar nog gezondere voeding? We hebben de 
richtlijnen van het voedingscentrum 
aangehouden. Iedereen is erg enthousiast! 
 

  
 
……..we nu 6 stagiaires hebben? Nieuw 
zijn: Joke op de vogels, Kirsten op de 
konijnen en Lara op de vlinders. 
Sanne en Meryem zijn bijna klaar met 
niveau 3 en 4. Zij worden af en toe 

formatief ingezet. Dat is toegestaan nadat 
een stagiaire niveau 2 heeft behaald. 
 
…… Natalie met zwangerschapsverlof is? Zij 
hopen binnenkort hun tweede kindje te 
krijgen. Isa zal in mei met 
zwangerschapsverlof gaan.  
 
……. U een bericht krijgt als de foto’s klaar 
zijn? We willen u erop wijzen dat de foto’s 
contant en gepast betaald moeten 
worden.  
 
 ....Het in de maand mei thema verkeer en 
vervoer is? Wij gaan aandacht besteden 
aan de verkeersactie: “Rij Mono!” 
 
 
……De ouderavond goed bezocht was? De 
film was ook erg leuk. Alle ouders hebben 
een flyer ontvangen over “positief 
opvoeden’. 
 

 
 
Prietpraat  : 
 
Lisa V is klaar met poepen. Zegt Donyell: 
“Vergeet je je handen niet te wassen?”, 
zegt Lisa: “Ik ben al een grote meid en 
grote meiden vergeten helemaal niks.” 
Donyell moet lachen…. Zegt Lisa: “Daar 
moet je niet om lachen, dat is helemaal 
niet grappig!” 
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Vere ligt op de stoel en er wordt gevraagd 
of ze komt tekenen. Vere zegt: “Nee, daar 
heb ik nu even geen tijd voor.” 
 
Ramona zegt: “De kaasschaaf doet het niet 
zo goed.”, waarop Pepijn zegt: “Nee, ik 
denk dat er nieuwe batterijen in moeten.” 
 
Ramona is bezig met een activiteit: op/ 
onder/ voor/ achter en naast de stoel. 
Ramona zet Lizzy ( de pop) op de stoel en 
daarna onder de stoel. Ramona vraagt: 
“Waar is Lizzy nu?” Zegt Amelie: 
“gevallen!” 
 
Lisa zit te kleien en zegt : “Vind je dit 
filmpje ook zo leuk? klik dan op duimpje 
omhoog links onder in het scherm!” 
 
“Oscar, hebben jullie ook huisdieren 
thuis?” Hij antwoordt: “Nee hoor, wij 
hebben gewoon auto’s.“ 
 
Even voorstellen: 
 

 

Hallo, ik ben Wilma.                                                

Samen met mijn man en 2 kinderen woon 

ik in Breda.  In mijn vrije tijd hou ik me 

bezig met mountainbiken, hardlopen en 

wandelen.                                                    

Sinds 1 maart 2019 werk ik bij Minerva 

Kids. Ik ben al vele jaren werkzaam in de 

kinderopvang als pedagogisch 

medewerkster. Het werk is boeiend. Ik heb 

er plezier in en haal er voldoening uit.  

Ieder kind is anders en uniek. Ik vind het 

belangrijk dat kinderen zich op hun eigen 

manier kunnen ontwikkelen en ondersteun 

ze hier graag bij. Ik hoop dat ik met mijn 

ervaring een bijdrage kan leveren aan de 

ontwikkeling van uw kind. 

-------------------------------------------------------- 

 

Ramona Kerstens, geboren op 02-11-1986.   

Vanaf het begin van de middelbare school 

wist ik eigenlijk al dat ik graag met 

kinderen wilde werken. Het was dan ook 

voor niemand een verrassing dat ik na de 

havo de opleiding pedagogisch 

medewerker ging volgen. Deze heb ik in 

2006 succesvol afgerond en heb ik gewerkt 

in verschillende takken van de 

kinderopvang. Zo ben ik werkzaam 

geweest op verschillende 



  Minerva Kidsflits 
                              Januari 2019- Maart 2019 
 
 

kinderdagverblijven, als nanny in een gezin 

in België en de afgelopen jaren actief 

geweest als gastouder. En nu sinds oktober 

2018 weer terug bij een gezellig en knus 

kinderdagverblijf hier bij Minerva kids. Ik 

vind het heerlijk om met kinderen te 

werken. Je ziet ze binnen komen als baby 

waar je een veilige haven voor wilt creëren 

zodat ze zich op hun eigen manier in alle 

rust kunnen ontwikkelen. Een dreumes die 

alles gaat ontdekken wat ze allemaal 

kunnen rennen, klimmen, glijden, fietsen 

enz. En een peuter al een echte dame of 

heer bijna klaar om naar de basisschool te 

gaan. Ik hoop samen met u deze reis van 

de ontwikkeling van uw kinderen te mogen 

meemaken. Verder ben ik in mijn vrije tijd 

vaak bij mijn paard te vinden en ga ik graag 

naar musicals of theater. Ik hoop u snel te 

ontmoeten op een van de groepen van 

Minerva kids. 

-------------------------------------------------------- 

 

 

Mijn naam is Amy Schijvenaars en ben 

geboren op 23 augustus 1992. Ik woon 

samen met mijn man en dochtertje in 

Waspik.  Vanaf 12 november 2018 ben ik 

deel uit gaan maken van dit gezellige team. 

Op mijn 8ste wist ik al dat met kinderen 

werken mijn toekomst zou gaan worden. Ik 

heb dan ook mijn studie SPW 

kinderopvang behaald en daar de nodige 

certificaten bij aangesloten zoals VVE en 

EHBO voor kinderen.Het is voor mij een 

uitdaging om met kinderen te werken, 

omdat ik vind dat ieder kind uniek is en zijn 

eigen karakter en kwaliteiten heeft. In die 

ontwikkeling van het kind wil ik ze graag 

verzorgen, stimuleren en begeleiden. 

Het is mooi om ze te zien groeien en ze 

geborgenheid te geven.   Ik hoop jullie snel 

te zien bij Minerva Kids. 

 
 
Oudercommissie 

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 
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