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Hallo allemaal! 
In deze Kidsflits kunt u o.a. de thema’s lezen die wij afgelopen maanden oktober en november hebben 
behandeld. De leukste activiteiten verdienen uiteraard een ereplaatsje! Suggesties kunnen altijd 
worden doorgemaild naar: locatie@minervakids.nl. Ook blikken we alvast vooruit naar de maand 
december, alweer de laatste maand van het jaar! We wensen u veel leesplezier! 

 

Welkom! We wensen jullie veel speelplezier! 
In november en december hebben wij weer een aantal nieuwe kindjes mogen verwelkomen!   
 
Egels:              
Penny 
Lieve     
 

Dagdag! We gaan jullie missen! 
Ook hebben wij afscheid genomen van een aantal kindjes! Wie o wie hebben wij uitgezwaaid:  
Egels:     Vogels:  
Liv    Filou  
Liz    Yara 
Sam 
 
Konijnen: 
Luay 
Jayden 
 

 
 
  
 
 
 
 

Thema: Herfst 
In de maand oktober hebben wij het gehad over het thema herfst! Het was buiten ook direct te 
merken dat de herfst is begonnen. Wat hebben we veel regen gehad! Er zijn volop blaadjes en eikeltjes 
gezocht om mee te knutselen, er is regen gemaakt, we hebben wind gemaakt en als afsluiting zijn we 
met de 3+ van donderdag 31 oktober naar het bos geweest! Wat was het een fijne maand met een 
mooi thema! 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Engelse woordjes: 
Autumn – herfst 
leaves – blaadjes 
spider – spin 
rainy – regenachtig 
coat – regenjas  
 

Thema: muziek en Sinterklaas! 
In de eerste helft van november maken wij volop muziek, knutselen wij muziekinstrumenten en geven 
wij concerten in de groep! In de tweede helft van november komen Sint en Piet weer in ons landje aan! 
Bij Minerva Kids besteden we daar in november uiteraard aandacht aan. We zijn volop aan het 
knutselen, aan het oefenen voor ons Pietendiploma en als klap op de vuurpijl komt Sint met zijn Pieten 
op 29 november ook nog langs bij Minerva Kids voor alle kindjes van 2,5 jaar en ouder! De foto’s 
volgen in de volgende Kidsflits, de speciale decemberuitvoering!  
 

 
 
 
 
 



 

 

Wist u dat?  
 

 We onze verse maaltijden via een andere leverancier geleverd krijgen?  
 

 We de nieuwe prijzen bekend hebben gemaakt? Deze heeft u in de mail gehad.  
 

 Onze kapster voortaan op dinsdag of vrijdag komt? Op dinsdag 10 december is ze aanwezig.  
 

 Wij een inspectie hebben gehad van de GGD? Deze heel positief was? Wij zijn daar supertrots 
op! Het GGD inspectie rapport kunt u binnenkort op onze website inzien.  
 

 Sint en Piet al volop aan het inventariseren zijn naar de verlanglijstjes bij Minerva Kids? 

Mededelingen: 
 

 Naast Evelien, onze nieuwe collega, hebben wij nog een collega aan mogen nemen. Haar 
naam is Suzanne en zij zal 1 januari bij ons starten. Ook haar heten wij van harte welkom! 

 
 Donyell is al een paar weken (deels) afwezig in verband met een blessure aan haar 

arm/schouder. We hopen dat zij snel hersteld zal zijn en wensen haar veel beterschap! 
 

 Wij zijn op zoek naar oude (kartonnen) leesboekjes, voor in onze nieuwe boekenkar. Wie kan 
ons daar aan helpen? 

 
 Een verzoek vanuit de medewerkers aan alle ouders/verzorgers: Zouden jullie alle persoonlijke 

spullen van uw kind(eren) willen labelen met de naam van het kind? Denk aan jassen, sjaals, 
mutsen en handschoenen, maar ook flesjes. Dit omdat de luizenzakken niet altijd gebruikt 
worden.  
 

 Zou u uw kind(eren) seizoensgerelateerde slaapkleding willen meegeven? Denk aan een 
winterslaapzak of pyjama. 
 

 Wij willen u dringend verzoeken om wijzigingen in voedingsschema van uw kind, altijd via het 
ouderportaal als een ‘bericht’ te versturen aan ons. Dan hebben wij direct een overzicht voor 
alle collega’s van de betreffende groep. Wanneer dit bericht de vorige dag of vroeg in de 
ochtend wordt verstuurd, lezen wij dit bij aanvang van de dag.  

 
 N.a.v. het vorige bericht; wij hebben de afspraak gemaakt om niet te reageren op berichten die 

via het ouderportaal binnen komen. Wij lezen de berichen wel altijd. We zijn bezig of het lukt 
om via het portaal een leesbevestiging te sturen naar ouders.  
 

 Nog even een extra reminder: Op 24 en 31 december zijn wij om 17:30 gesloten.  
 

 Misschien heeft u het gemerkt. We hebben een update gehad van ons mailaccount, wat maakt 
dat we tijdelijk mailtjes hebben moeten sturen via webmail. Mogelijk zijn er mailtjes in de 
SPAM beland. Wilt u dit checken?  

Prietpraat 
 

 Eagan: “Wat wit brood krijg je geen drol.” 



 

 

 
 Donyell: “Dit was de laatste week van Isa.” Vere: “Oh maar ik mis haar niet hoor. Want ik heb al 

een nieuwe vriendin Floor, zij zit bij Felien op school.” “Oh, dat is wel jammer voor Isa”, zegt 
Donyell. Vere: “Ja, maar ik mis Mazzel wel hoor, dat is het paard van Isa.” 
 

 Donyell: “Ik ga even dweilen.” Mylan vraagt: “Wat is dweilen?”, waarop Donyell antwoordt: “Dat 
je de grond schoon maakt met water en sop, kijk maar.” Mylan vraagt: “Wat is sop?”, waarop 
Donyell zegt: “Dat is waar je ook je handen mee wast.” Mylan: “Ahaaa, nu snap ik het Donyell!” 
 

 Ruben zegt: “Mijn Brenda!”, waarop Lena zegt: “Brenda houdt gewoon van iedereen.” Simone 
vraagt: “En jij dan Lena?”, waarop Lena zegt: “Ik hou gewoon van Brenda en Simone.” Simone 
vraagt: “En jij, Dexx?”, waarop Dexx zegt: “Ik hou alleen van Brenda.”, “en niet van mij?”, vraagt 
Simone. “Nee.” Zegt Dexx.  
 

 Donyell helpt Vere met haar schoenen aan doen. “Deze schoenen heeft Donyell ook bijna 
gekocht.”, waarop Vere vraagt: “Waarom niet dan?”, Donyell: “Ze pasten niet.”, waarop Vere 
zegt: “Oh jammer, anders leken we wel tweeling!” 
 

 Natalie: “Ze houden een feestje op de slaapkamer!”. Waarop Gwen zegt: “Ik noem dat een 
fuifje.” 
 

 Gwen had een ongelukje in haar onderbroek en Simone had handschoenen aan gedaan om 
haar onderbroek uit te spoelen. Gwen vraagt: “Waarom heb je dat aan je handen?” Simone: “Ik 
ga jouw onderbroek uitspoelen.”, waarop Gwen zegt: “Oh ben jij allergisch voor poep?” 
 

 Mama van Bram vraagt: “Ga je straks weer lekker dansen op de Hokey Pokey?”, waarop Bram 
zegt: “Nee, op de grond!”  
 

 Brenda zegt: “Maud is Hazels vriendin.”, waarop Ruben zegt: “Luay is mijn vriendin.”  

Jarig in november        Jarig in december 
10 Sam      2 Jesse 
11 Yara      14 Fenne 
14 Esmee B     18 Jessie 
17 Emma      19 Isabelle 
20 Jayden  
22 Olivier 
24 Fender 
25 Bram  
27 Danique 

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  


