
 

 

Minerva Kidsflits!  
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Hallo allemaal! 

In deze speciale decemberuitvoering van de Kidsflits, blikken wij terug op een mooie feestmaand! May 

the last one, be the best one! Wat een feest was de Sintviering en alle activiteiten die bij dit mooie 

feest horen. Daarna konden we ons voorbereiden op kerst en daar hoort een glitter en glamour lunch 

bij. In deze Kidsflits zien jullie de highlights ervan terug.  

Ook blikken wij terug op een mooi, succesvol Minerva Kids jaar! We hebben veel nieuwe kindjes 

mogen verwelkomen en ook een aantal kindjes uitgezwaaid. We willen jullie als ouders bedanken voor 

het vertrouwen in ons en de fijne samenwerking! We wensen jullie hele fijne feestdagen met elkaar en 

ook alvast alle goeds voor 2020!  

  

Dagdag! We gaan jullie missen! 

In december gaan wij afscheid nemen van een aantal kindjes. Wie o wie gaan wij uitzwaaien?  

Vogels: Liza 

Vlinders; Eagan, Oskar, Maudie 

 

 

 

Welkom! We wensen jullie veel speelplezier! 

In januari heten wij een aantal nieuwe kindjes van harte welkom! 

 

Konijnen   Vlinders              Vogels 

Mick    Mila                      Jet 

Julien                   Archie 

                                                                                 Mila 

Thema: Sinterklaas 

In de tweede helft van november wordt Minerva Kids omgetoverd tot het domein van Sint en Piet! Dan 

komen Sint en Piet weer in ons landje aan. We zijn volop aan het knutselen, aan het oefenen voor ons 

Pietendiploma en als klap op de vuurpijl zijn Sint en Piet op 29 november bij ons langsgeweest! Wat 

een prachtig, mooi feest met allemaal genietende kinderen (en ouders/opa’s en oma’s).  

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sintshow: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mededelingen: 

• Per 1 januari zijn er enkele aanpassingen in het personeels rooster, u ontvangt een overzicht 

via de mail. 

 

• Donyell is helaas nog steeds alleen boventallig aanwezig i.v.m. een schouderblessure, Brenda 

zal ongeveer half februari met zwangerschaps verlof gaan. 

 

• Het is vanaf heden mogelijk om de app van het ouderportaal te gebruiken, u ontvangt via de 

mail een uitleg. 

 

• Ouders met flexibele opvang kunnen vanaf 1-1-20 via het ouderportaal de uren inzien die zij 

hebben verbruikt, en het aantal uren die nog over zijn van het jaarbudget. 

 

• Vaanaf 1 januari verwelkomen wij onze 

nieuwe collega Suzanne! Hierbij stelt zij zich 

aan u voor: 

 

Mijn naam is Suzanne, 28 jaar oud en ik woon in 

Breda.    

In mijn vrije tijd ben ik gezellig met vriendinnen om 

te shoppen, borrelen of om feestjes af te gaan. 

Ook heb ik nog een hondje waarmee ik regelmatig 

in het bos of aan het strand te vinden ben.   

Ik ben trotse tante van 3 prachtige kinderen 

(Tweeling, jongen en meisje van 8. En een jongen 

van bijna 2 jaar) waar ik ook zoveel mogelijk tijd 

mee doorbreng en regelmatig komen zij dan ook 

logeren waar ik iedere keer weer een feestje van 

maak!     

Hiervoor heb ik 8 jaar gewerkt bij Kinderopvang Pebbels in Breda waarvan 1 jaar stage. Ik heb daar 

ontzettend veel mogen leren en mogen groeien. Vanaf januari 2020 mag ik het team van Minerva 

kids komen versterken, ik heb er zin in! 

Ieder kind is uniek en ik vind het dan ook mooi om de eerlijkheid en puurheid van kinderen te mogen 

beleven en een deel uit te mogen maken van hun ontwikkeling. Ik kijk er enorm naar uit om u en uw 

kinderen te leren kennen.   

Tot gauw!  Liefs Suzanne 

 



 

 

Thema: Glitter en glamour! Kerstlunch 

                                     

Prietpraat 

• Donyell vult een observatieformulier in. Vere: “Wat doe je?” Donyell: “Even kijken wat jij wel of 

nog niet kan.” Vere: “Ik kan nog niet fluiten””  

 

• Luay ging zelf naar de wc en kwam ook zelf weer terug. Simone vraagt: “Wie heeft jouw billen 

gepoetst?” Luay: “Een andere Simone!” 

 

• Gwen: “Yara, zullen wij trouwen?” Yara: “Nee, dan kan ik geen baby krijgen.” 

 

• Aiden: “Ik heb de korstjes van de tosti in mijn poep!” (tijdens het verschonen) 

 

• We zijn het boek ‘Wie heeft er op mijn kop gepoept aan het lezen. Nou wie doet dat nou? 

Lena: “Simone!” 

 

• Dexx: “Ik hoor iets!” Simone: Wat hoor je dan? Dexx: “Ik denk dat ik de stoomtrein van 

Sinterklaas hoor!” 

 

• Gwen: “Ik wil graag de spierbuik- challenge doen, Sabina!” 

 

Jarig in januari:     
1 Penny      2 Elise         3 Eagan  9 Amelie  14 Max    15 Sara      

18 Benthe 20 Evy  20 Liza   23 Lena 25 Elin      28 Floor B 

 

 

 

 

 

 

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  

mailto:OCminerva@gmail.com

