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Hallo allemaal! 

Officieel mag het niet meer, maar wij doen het toch      ! Wij wensen u bij deze nog alle goeds voor 

2020! Dit is alweer de eerste kidsflits van het nieuwe jaar! We blikken terug op de maanden januari en 

februari en de thema’s die wij hebben behandeld. Tevens kijken we vooruit naar de maand maart. 

Heeft u nog andere leuke ideeën voor de Kidsflits? Deze kunnen altijd worden doorgemaild naar: 

locatie@minervakids.nl. We wensen u veel leesplezier! 

 

Welkom! We wensen jullie veel speelplezier! 

In februari hebben wij weer een aantal nieuwe kindjes mogen verwelkomen! Ook in maart starten er 

nieuwe kindjes:  

 

Egels:   Vlinders:  Vogels: 

Féline    Niek en Luuk   Suus 

Vick   Julien 

Luna 

Dagdag! We gaan jullie missen! 

Ook hebben wij afscheid genomen van een aantal kindjes! Wie o wie hebben wij uitgezwaaid:  

Egels:     Vlinders: 

Vere    Eagan 

    Amelie 

    Wies  

Konijnen: 

Lena 

 

  

 

 

 

 

Thema: Winter Wonderland 

In de maand januari is het Winter Wonderland bij Minerva Kids. We knutselen sneeuwpoppen, maken 

eskimo’s, spelen met sneeuw, bouwen iglo’s, leren wat we aan moeten trekken als we buiten spelen en 

maken erwtensoep! Terwijl de temperaturen buiten niet winters aanvoelen, zorgen wij binnen voor een 

winters sfeertje. Bij deze een impressie:  

 

 

 

 

https://www.minervakids.nl/wp-content/uploads/2019/07/kidsflits-januari-maart-2019-24612.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

  

             

Thema: Circus 

In de maand februari behandelen wij het thema circus  bij Minerva Kids! En natuurlijk kan daar de 

carnaval niet bij ontbreken! De locatie is weer mooi versierd voor dit thema. We dansen de polonaise, 

maken mooie maskers, worden geschminkt als clowntjes en strooien de hele week met confetti en 

komen verkleed naar de opvang. Wat een feest!! 

 

            
 

 

       



 

 

Wist u dat?  
• We een heleboel lieve baby’s mogen verwelkomen in 2020? Er heerst een heuse babyboom bij 

Minerva Kids en dat vinden wij uiteraard erg leuk! 

 

• We in januari veel geknutseld en gelezen hebben over ‘Moppereend’? Dit was het thema van 

de Voorleesdagen dit jaar.  

 

• We ons maandelijkse activiteitenschema in een nieuw jasje hebben gestoken? U heeft het 

mogelijk al gezien via de mail.  

 

• Wij elk jaar ons certificaat ‘Kinder EHBO’ of ‘BHV’ opfrissen? Zo blijven wij up-to-date met 

betrekking tot nieuwe regelgevingen.  

 

• Op 1 maart Minerva Kids 7 jaar bestaat! 

 

 

Mededelingen: 
 

• Onze collega Marianne is in januari 50 jaar geworden! We hebben deze Sarah de gehele dag 

in het zonnetje gezet!  

 

• Op maandagavond 30 maart organiseren wij een ouderavond, met als thema ‘spel en 

ontwikkeling’. U ontvangt hierover nog een uitnodiging.  

 

• Ook dit jaar worden de kinderen van Minerva Kids op de foto gezet door onze fotograaf van 

Mea Fotografie! Zij zal op 23, 24, 26 en 27 maart aanwezig zijn. Ook hierover ontvangt u nog 

informatie t.z.t.  

 

• Brenda zal 20 februari voor het laatst werken en dan met zwangerschapsverlof gaan. Zowel 

Miranda als Meryem zullen de vaste gezichten worden die haar gaan vervangen bij de 

Konijnen, naast Simone.  

 

• Janneke is zwanger  van haar 3e kindje! 

 

• Indien uw persoonlijke gegevens wijzigen ( adres, telefoon nummer etc) , kunt u deze zelf 

wijzigen in het ouderportaal. Het is belangrijk dat wij de juiste gegevens hebben, dus hierbij 

het verzoek deze te  controleren en indien nodig aa te passen. 

 

Prietpraat 
 

• Amelie speelt met het keukentje. Ramona vraagt: “Wat ga je koken?” Amelie zegt: “soep!” 

Ramona vraagt: “Wat voor soep? Bijvoorbeeld tomatensoep of groentesoep?” Amelie zegt: 

“capuchonnensoep (champignonnensoep)”.  

• “Lena, hoe veel keertjes kom jij nog bij ons spelen?” Lena: “Nog 3 minuutjes!” 

 



 

 

 

• Vere gaat met Natalie mee met de bakfiets. De kinderen gaan kastanjes en eikeltjes zoeken. 

Vere: “Oh, doen jullie dat maar, ik ben zo moe. Ik heb zo slecht geslapen vannacht!” Daarna: 

“Goed bezig hoor meiden. Jullie zijn goed bezig. Ik blijf nog even zitten hoor (zucht). Ik ben 

nog steeds zo moe!” 

• Stan: “Mijn kapper komt niet meer bij mij thuis. Nu moet ik een andere kapper gaan zoeken en 

daar word ik zo moe van.” 

• Marie: “Ik krijg ook al bijna haren op mijn benen, net als papa.” 

• Lena heeft bij de Vogels een speelkleed geleend. Sabina: “Lena, ga maar even vragen of je met 

het kleed mag spelen.” Lena loopt naar de Vogels en komt terug: “Ze geven geen antwoord, 

dus mag ik het houden.” 

• Janneke: “Begon het toch ineens te hagelen buiten!” Esmee: “Ja, hagelslag!” 

 

Jarig in februari        Jarig in maart 

1 Simon     13 Sara  

5 Julien     15 Emma  

8 Ruby     17 Giulia 

18 Noé 

21 Rayan 

21 Isaac 

22 Leena 

24 Bowie 

 

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
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