Protocol Feesten, vieringen en afscheid
Verjaardagen
Verjaardag papa of mama

Als er een papa of mama jarig is dan zal het kind voor hen een leuk
knutselwerkje maken bij Trots. Dit knutselwerkje wordt in januari voor het hele
jaar bedacht en voorbereid door één leidster. (zie knutselschema)
Verjaardag kinderen

Ergens in de week dat het kindje jarig is mag hij of zij trakteren. Liefst iets
gezonds en geschikt voor kinderen onder de 4 jaar. Denk aan (knijp) fruit,
danoontjes, ontbijtkoek, cakejes, eierkoek of rozijntjes.
Er worden slingers opgehangen. De jarige bij de kanjers mag een klein cadeautje
uitkiezen uit de mand. De jarige bij de helden krijgen een mooi boek cadeau.
De kinderen krijgen een muziekinstrumentje en zingen samen verjaardagliedjes
voor de jarige. De jarige mag op de tafel zitten en krijgt een mooie
verjaardagsmuts op. Na het feestje krijgt de jarige een grote kaart mee met
daarop de namen van de kinderen en de juffen.
Verjaardag Leidsters

De leidster vieren hun verjaardagen tegelijk. Dit doen wij de week na de dag van
de pedagogisch medewerker (16 september). Er is dan een
verjaardagsfeestweek.
Wat doen we dan ongeveer:
extra leuke activiteiten
schminken
hangen slingers op
springkussen
er is ruimte om cadeautjes te geven namens de kinderen voor de juffen
we eten lekkere dingen
kinderen kunnen verkleed komen
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Verjaardag en/of afscheid stagiaires

Als er een stagiaire jarig is mag zij als ze wil ook trakteren. De juffen knutselen
wat leuks met de kinderen en ze krijgt een kleinigheidje namens het Trots team.

Afscheid
Afscheid kind

Als een kind om wat voor reden dan ook afscheid neemt wordt dit als de ouders
en het kind dit graag willen gevierd. Ze mogen trakteren, er wordt een
afscheidsliedje gezongen (zeg maar dag met je handje zeg maar dag dag dag)
en krijgen een kleintje cadeautje en hun plakboek met al hun knutselwerkjes
mee naar huis.
Als de kanjers afscheid nemen, omdat zij overgaan naar de peutergroep dan is er
ook de mogelijkheid tot het vieren van een klein afscheidsfeestje. Dan is het
duidelijk voor het kind dat zij vanaf nu overgaan naar de helden groep.
Afscheid leidster

Als een leidster afscheid neemt wordt dit ruim van tevoren bekent gemaakt bij
de ouders. Als een leidster weg gaat bedenken de naaste collega’s een leuk
afscheidscadeau die door de kinderen en eventueel de ouders wordt gemaakt.
Ook gaan we nog als team wat leuks doen als afscheid.
Feestweken en feestdagen
Pasen

Het is feest! Jezus is opgestaan! Ongeveer 4 weken voor het Pasen is gaan de
kinderen over dit thema knutselen, lezen en zingen. Zo leren de kinderen waar
Pasen om draait.
Daarnaast doen wij 2 weken van tevoren ook extra feestelijke paasactiviteiten
zoals paaseieren zoeken, Paaslunch met lekkere bolletjes, speciaal paasbeleg en
ei tussen de middag en maken we het lokaal gezellig in paas/voorjaars sfeer.
Koningsdag

Hiep hoera voor de koning! Enkele dagen voor koningsdag knutselen wij met de
kinderen en doen we Hollandse spelletjes. Kinderen mogen verkleed komen in
oranje, rood, wit, blauw.
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Moeder en Vaderdag

De kinderen maken bij Trots allemaal wat moois voor papa en mama. Wij werken
met een budget van 1 euro per kind/ouder.
Halloween

Vanuit de Christelijk visie van Trots hebben wij besloten geen aandacht te
schenken aan dit thema. Ook vinden wij dit geen geschikt thema voor deze jonge
doelgroep. Wij vragen jullie begrip hiervoor.
Dit betekent dat wij ook het respect aan de ouders en medewerkers vragen om
de kinderen ook niet ‘’eng’’ verkleedt of geschminkt te laten komen naar Trots.
Sinterklaas

Dit feest vinden veel kinderen heel spannend. Bij trots komt er dan ook geen sint
of piet langs en vieren wij Sinterklaas niet heel uitgebreid.
Twee weken voor 5 december zullen we wel knutselen en een aantal activiteiten
doen rond dit thema. Wij hebben ervoor gekozen sint niet af te beelden om zo
respect te hebben voor de mening van alle ouders. In de week voor 5 december
krijgen de kinderen cadeautjes voor op de groep.
Kerst
Wij vieren deze weken dat Jezus is geboren! Tussen kerst en oud en nieuw zijn
wij gesloten. Twee weken voor kerst hebben wij feestweken. Het lokaal wordt
versierd in kerstsfeer. We doen leuke kerst activiteiten zoals bijvoorbeeld
kerstkoekjes bakken, kerstliedjes zingen, het kerstverhaal lezen, kerstlunch en
knutselen. Alle kinderen krijgen een cadeautje namens Trots. De activiteiten
worden op een A4 opgangen voor de kerstfeestweken.
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