Nieuwsbrief Maart 2019
Beste ouders

Welkom in 2019, een nieuw jaar met nieuwe kansen, ontdekkingen, ontwikkelingen,
activiteiten en leuke en gezellige tijden. Het is dan ook alweer een tijd geleden dat u van ons
een nieuwsbrief heeft ontvangen. Ondertussen hebben er allerlei veranderingen plaats
gevonden op de groep. Zo zijn er collega’s vertrokken en andere collega’s voor in de plaats
gekomen. Dionne heeft ervoor gekozen om bij haar gezin te zijn de komende jaren en
Wendy heeft een nieuwe uitdaging gevonden dichter bij huis. Inmiddels werken Havva en
Ghislaine bij ons en staan wij weer als een volledig team op de groep.
Verder zijn er ook veel veranderingen in de kinderopvang. U zult er vast wel iets over mee
gekregen hebben. Zo krijgen ouders per 2019 meer kinderopvangtoeslag en wordt dus de
eigen bijdrage minder.
Vanuit de wet IKK zijn er strenge regels opgelegd waar een kinderorganisatie zich aan moet
houden. Een van deze regels is o.a. dat het kindratio ( aantal kinderen op aantal leiding) is
aangescherpt. Wat betekent dat er meer personeel moet worden ingezet op minder
kinderen.
Ook zijn wij per 2019 verplicht om coaching en trainingen aan te bieden aan het personeel.
Dit was tot nu toe geheel vrijblijvend voor zowel werknemer als werkgever. Per 2019 moet
een werknemer een verlicht aantal coaching en cursus uren per jaar.
Dit is uiteraard een goede ontwikkeling, zo blijft de veiligheid van de kinderen gewaarborgd.
Ook voor de ontwikkeling van de werknemers is het goed en komt alle opgedane kennis ten
goede van de kinderen. Hiervoor is een opleidingsplan opgesteld. Dit opleidingsplan ligt ter
inzage op de groep, hier in kunt u lezen wat de pedagogisch medewerkers het komende jaar
voor scholing krijgen en wat het toegekende budget hier voor is. Mocht u hier op of
aanmerkingen over hebben horen wij dit graag.
U kunt zich voorstellen dat het inzetten van extra personeel, cursussen en trainingen aardig
wat kosten met zich meenemen. Daarom zijn wij in de uurprijs omhoog gegaan. Wel hebben
wij geprobeerd om deze toch zo laag mogelijk te houden omdat wij ook vinden dat
kinderopvang betaalbaar moet blijven. Zodoende zitten wij dan ook onder de wettelijke
aangeraden stijging en zijn wij goedkoper dan onze buren in de omgeving.
Op de groep zijn er ook een aantal aanpassingen geweest. Zo hebben wij nieuwe huisregels
en strengere regels bij het ophalen en te laat komen opgesteld. Bij elke keer dat u te laat uw
kind komt halen maken wij een aantekening. Bij een vierde keer krijgt u een officiële
waarschuwing, elke volgende keer zullen wij kosten in rekening brengen.
Mocht u hier meer informatie over willen of de huisregels niet hebben ontvangen vraag het
aan een van de juffies aub.

Ook hangt er in de hal een informatie bord. Wij raden u aan hier regelmatig op de kijken,
hier staat ook o.a. op wie er werk.
Wij willen u er op wijzen dat wij het ziektebeleid aanhouden van de GGD. Zo zullen wij altijd
bellen bij een temperatuur hoger dan 38 graden. Mocht het tegen de 40 aan gaan lopen
vragen wij ouders hun kind te komen halen. Ook bij besmettelijke ziektes kunnen wij ouders
vragen hun kind op te halen of thuis te houden. Dit omdat uw kind onderdeel uitmaakt van
een groep en wij ook de zorg voor de andere kinderen hebben wij op dat moment niet de
zorg kunnen bieden die het zieke kind nodigt heeft. Maar ook omdat de hygiëne op de groep
op het moment van een besmettelijke ziekte niet meer toereikend is en een gevaar op kan
leveren voor de andere kinderen op de groep.
Wij vragen uw begrip hiervoor. Mocht u nog vragen hebben stel ze gerust.
Wij zijn nog steeds op zoek naar enthousiast ouders die het leuk vinden om deel te nemen
aan de oudercommissie? Het is van belang voor uw kind om op de hoogte te blijven over de
gang van zaken over het kinderdagverblijf. Voelt u zich geroepen vraag voor meer informatie
bij Cindy.
Voor alle andere vragen over protocollen en beleidszaken kunt u terecht bij Cindy.
Liefs,

Activiteiten
Afgelopen jaar zijn we volop bezig geweest om de mooiste creaties te maken met uw
kind(eren), zo houden wij altijd een bepaalde periode vast aan een passend thema.
Hier de meest recente activiteiten die zijn gemaakt door de kinderen.
Zo zijn de thema’s: lente, zomer, lichaam, op reis, kunst, vormen & kleuren, herfst, winter en
nog veel meer voorbijgekomen.

Ook hebben de kinderen nog een leuke en spannende tijd gehad, want Sinterklaas was in het
land!! Nadat wij met de kinderen zijn gaan kijken bij de komst van de Sint en zijn pieten op
het schoolplein, was het nog even spannend of de Sint en zijn pieten ons niet waren
vergeten. Gelukkig na wat spanning hoorde we toch wat hele harde bonzen op de deur en
konden ook wij de zakken naar binnenslepen (ze waren erg zwaar!!!) en konden de kinderen
hun cadeautjes uitpakken. De Sint en de pieten hadden erg hun best gedaan om voor elk
kind een mooi en passend cadeautje uit te zoeken. Het was een hele klus, maar erg
geslaagd!

Als afsluiting van het jaar hadden wij een kerstborrel georganiseerd, waar super veel animo
voor was. We vonden het dan ook erg leuk dat er zoveel ouders zijn gekomen, om een
kerststukje te komen maken met hun kinderen! Bedankt hiervoor wij vonden het erg
geslaagd en hebben genoten van jullie aanwezigheid!

Afscheid en een welkom.

Helaas hebben wij afscheid moeten nemen van 2
juffies, Dionne en Wendy. Juf Dionne heeft ervoor
gekozen om na de geboorte van haar kleine meisje
DavinaKimora thuis te blijven en te stoppen met
werken. Wendy gaat een andere uitdaging aan en
gaat werken op een BSOgroep. Wij gaan de juffies
erg missen!!

Gelukkig hebben wij wel een nieuw juffie mogen
verwelkomen, genaamd Havva. Havva werkt al erg lang in de
kinderopvang en heeft al jaren ervaring, de kinderen zijn al
helemaal gewend aan juf Havva. En wij ook en wij werken
dan ook met veel plezier samen met Havva.

Ook is juffie Ghislaine aan ons team toegevoegd en kijken wij
er erg naar uit met haar samen te werken!

Wist u dat????
Wij nieuwe kinderen op de groep mochten verwelkomen en het reuze gezellig is met al deze
nieuwe gezichten!!
Welkom,
Alyanna, Jaylino, Rufael, Leah, Seth en Miguel!
Ook hebben wij helaas afscheid moeten nemen van onze pretletters!
Veel plezier op de Basisschool!
Maël en RayJavon!!
Wist u dat??
Alyanna – Een zusje heeft gekregen, genaamd Lejna en een super grote trotse zus is!
Vingino  Onze brokkenpiloot is en ’s ochtends bij binnenkomst altijd even een rondje op de
loopfiets wilt.
Jurveadrion  De beste dansmoves heeft.
Jursheanelly & Jurveanelly  onze mamaatjes van de groep zijn en goed zorgen voor onze
babypopjes.
Reagan – Heel goed vliegtuigen en duikboten kan bouwen met de duplo.
Milosz – Super goed kan tellen.
Miryam – Onze verkleedprinsesje is.
Jahvillion – Helemaal fan is van de autotoren en de zingende theepot en dit al bijna vloeiend
mee kan zingen.
Seth  Houdt van knuffelen en heel goed kan klimmen.
Leah  Een echte knutselkoningin is en hier ook echt heel goed haar best op doet.
Miguel  Al kan omrollen en alle aandacht en nieuwsgierige gezichtjes om hem heen super
interessant vindt.
Jaylino  Super lief is en al goed probeert te zitten en ook erg geniet van de aandacht van de
kinderen.
Rufael  Ook helemaal op zijn plekje is en alle kinderen ook mega interessant vindt.

Verjaardagen.
Er zijn weer leuke verjaardagfeestjes geweest!
Op 30102018 is Maël 4 jaar geworden
en naar de basisschool gegaan
Op 20112018 is ook RayJavon 4 jaar
geworden en naar de Basisschool gegaan.
Op 03122018 is Vingino 3 jaar geworden.
Op 08122018 is juf Yasmin 27 jaar geworden.
Op 10122018 is Alyanna 3 jaar geworden.
Op 09032019 is juf Cindy 48 jaar geworden.
Hiep Hiep Hoera, het waren gezellig feestjes!!

Dagjes opstap tips!!
Woezel en Pip en de tijdmachine 2+, zondag 17 maart 2019, 14.00 – 17.00 uur, Schouwburg Kunstmin
Dordrecht.
Mamacafe drechtsteden 04 jaar, 20 maart, 17 april, 15 mei, 19 juni 2019 10.30 – 12.00 uur, stadsbibliotheek,
Thema: Verrassing
Wist u dat, er bij de bioscoop Kinepolis in Dordrecht, regelmatig filmvoorstellingen voor kleinere kinderen
worden gedraaid? Dit heet de kinder/kleuterbioscoop en wordt eens in de zoveel tijd georganiseerd. Kijk voor
meer informatie en voorstellingen op de site: www.kinepolis.nl
Tip: Van 1 maart tot eind april kunt u hulp krijgen bij het invullen van uw belastingpapieren. Dit kan bij de
bibliotheek AanZet. Locaties: Bieb Stadspolders, Stadbieb in de stad, Bieb Crabbehof

Afsluiting.
Wij hopen dat jullie een beetje inzicht hebben gekregen in onze werkwijze, activiteiten,
veranderingen etc. En wij hebben weer volop zin in het nieuwe jaar, om nog meer te gaan
ontdekken, activiteiten te ondernemen, spontane gekke dansjes te doen en vooral om een gezellig,
ontwikkelende jaar tegemoet te gaan!!
Liefs,
Team Zus & Zo

