Wij nodigen jullie uit voor de eerste

Bambi-dag op zaterdag 9 februari 2019
Alle relaties van kinderopvang Bambi binnen gemeente Aalten, Winterswijk en OudeIJsselstreek: gastouders, ouders én kinderen van kinderopvang Bambi zijn van harte welkom
op 9 februari bij IKC UnieK in Aalten.
Leren, plezier hebben en ontmoeten staan centraal op deze feestelijke dag!
Wij waarderen het vertrouwen dat jullie hebben in kinderopvang Bambi en doen daarom graag
iets terug. De kennis, ervaringen en het plezier dat wij hebben in ons werk delen we graag met
jullie.
Gezellige workshops voor (gast)ouders en kind.
Op deze dag organiseren we een aantal workshops waar je gratis aan deel kunt nemen samen
met je (opvang)kinderen. Hierbij kun je kiezen uit de volgende workshops:
Dans en muziek
Sport en Spel
Knutselen natuur
Gezonde traktaties maken
Schminken
Interactief voorlezen

Medina Letica, pedagogisch medewerker Bambi
Judith Somsen, sportcoach Bambi
Ellen van Koersveld en Marleen ten Haaff, StudioT
pedagogisch medewerker Bambi
Janneke te Brake en Deborah Hijink,
pedagogisch medewerkers Bambi
Ria te Kolste, medewerker Achterhoekse Poort

Interessante workshops voor (gast)ouders.
Daarnaast zijn er een aantal gratis workshops die voor kinderen minder interessant zijn, maar
voor ouders en gastouders wel. Wil je deze graag volgen, maar heb je je kinderen
meegenomen? Als ze ouder zijn dan 4 jaar kunnen ze zich vermaken op het springkussen, bij
de ballonnenclown, met reuze lego, en andere leuke activiteiten. De volgende workshops kun
je volgen zonder kinderen:
Baby’s onder de loep
Kinderziektes
Taal en interactievaardigheden
Kind en Media
Kiki in de gastouderopvang
Activiteiten met kinderen van 8+
Hoog sensitiviteit bij kinderen.

Mandy Smolders, pedagogisch medewerker Bambi
Marga Thomassen, instructrice kinder EHBO Bambi
Hanneke Tempels en Heidi Winkelhorst,
consulenten gastouderbureau Bambi
Leonne Tempels - Achterhoekse Poort
Martine Wassink, unitmanager kinderopvang Bambi
Arron Geurink, pedagogisch medewerker Bambi
Wilma Boeijenk, gastouder gastouderbureau Bambi

Er zijn vier workshoprondes:
Twee in de ochtend en twee in de middag.
Je kiest of je in de ochtend of in de middag wilt komen
en kunt dus aan twee workshops deelnemen.

Bambi-dag programma:
Wij bieden deze dag in de ochtend en ’s middags hetzelfde programma aan. Bij je aanmelding
kun je dus kiezen om deel te nemen aan het ochtend- of het middagprogramma.
Ochtendprogramma:
9.00 uur

Inloop met koffie, thee en indeling workshops

9.30 uur

Welkomstwoordje ochtendgasten en uitleg workshops

9.45 uur

Workshop ronde 1

10.45 uur

Workshop ronde 2

11.30 uur

Einde ochtendgedeelte

Middagprogramma:
13.00 uur

Inloop met koffie, thee en indeling workshops

13.30 uur

Welkomstwoordje middaggasten en uitleg workshops

13.45 uur

Workshop ronde 3

14.45 uur

Workshop ronde 4

16.00 uur

Einde middaggedeelte

Geef je op via het inschrijfformulier bij jouw Bambi-locatie, of neem contact op via:
Tel: 0543-473288
Mail: bambidag@kinderopvangbambi.nl
De Bambi-dag vindt plaats op 9 februari 2019 bij IKC UnieK:
IKC UnieK
Vondelstraat 11a/b
7121 VB Aalten

