Nieuws voor ouders - juli 2017
Van de directie
Deze digitale nieuwsbrief versturen we elk kwartaal naar al onze ouders,
zodat zij op de hoogte zijn van relevante ontwikkelingen binnen de
kinderopvang in het algemeen en bij SKH in het bijzonder.
Zo vlak voor de zomer informeren we jullie over diverse onderwerpen.
Belangrijk nieuws ontvingen we vorige week van de GGD; alle SKH
locaties hebben een positief rapport ontvangen. Hier zijn we erg blij
mee. Dat geldt ook voor het aantal nieuwe aanmeldingen; zowel voor de
peuterarrangementen, als bij de kinderdagverblijven en de bso’s lopen
deze goed door, waardoor we zicht houden op een mooi positief
resultaat.
Via deze weg wens ik alle kinderen en ouders een hele fijne, zonnige zomer en graag zien we jullie tijdens en na
de vakantie op één van onze locaties!
Louise Klaver, directeur

Innovatie Kwaliteit Kinderopvang
De wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (IKK) is op 30 mei 2017 definitief aangenomen. Alle
kinderopvangorganisaties moeten gaan voldoen aan een aantal nieuwe wettelijke kwaliteitseisen. Met deze wet
wil minister Asscher de kwaliteit van de kinderopvang verhogen en meer aandacht besteden aan de
ontwikkeling van kinderen.
De uitwerking van alle wijzigingen is nog niet definitief vastgesteld. Recent zijn twee maatregelen uit de wet
uitgesteld tot 2019; dit betreft de BKR (beroepskracht/kindratio) voor baby’s die naar 1:3 zou gaan en de BKR
voor de bso’s (1:12). De overige maatregelen uit de wet gaan wel in op 1 januari 2018. We zijn blij met dit uitstel
omdat de kostenverhogingen extreem zijn en niet in verhouding staan met de voorgestelde tariefsverhoging voor
ouders. De politiek gaat deze maatregelen nu eerst opnieuw doorrekenen. Bovendien geeft dit ons meer tijd om
de maatregelen goed voor te bereiden.
We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen. Meer informatie vind je ook op de website
veranderingenkinderopvang.nl.

Bso nieuwe stijl
We zijn druk bezig met de implementatie van het project ‘bso nieuwe stijl’. Doel van dit project is het bieden van

een onderscheidend en verdiepend bso aanbod, waarbij kinderen kunnen kennismaken met verschillende
activiteiten op vier thema’s, te weten theater&muziek, natuur&techniek,
kunst&cultuur en sport&spel. Bij deze manier van werken staan de
‘21eeuwse vaardigheden’ centraal, onder andere mediawijsheid,
probleem oplossen, ICT basisvaardigheden, samenwerken, sociale en
culturele vaardigheden, communicatie, zelfregulatie, creatief denken,
taal en rekenen. Ook binnen het basisonderwijs werkt men aan de
ontwikkeling van deze vaardigheden.
Voor medewerkers heeft de kick-off inmiddels plaatsgevonden. Zij
hebben hierin hun eerste en tweede keuze voor een specialisatie
aangegeven. Op basis van deze inventarisatie worden medewerkers uitgenodigd voor de trainingen die van
september tot en met november gaan plaatsvinden. De trainingen worden verzorgd door externe bureaus met
expertise op het betreffende thema: sport&spel door Huis voor Beweging, kunst&cultuur en theater&muziek door
Plein C en natuur&techniek door IVN en Techniek&ik.
Tijdens de zomervakantie gaan de medewerkers alvast op basis van deze thema’s met diverse activiteiten aan
de slag en gaan de kinderen er zeker iets van merken. Vanaf 2018 is de nieuwe opzet bij alle bso’s volledig
geïmplementeerd.

Nieuw peuterarrangement Kamperfoelieschool
In het derde kwartaal zal een nieuw peuterarrangement gestart worden, deze komt in de Kamperfoelieschool.
Marloes Klein begeleidt dit project. De Kamperfoelieschool richt zich op de ontwikkeling naar Taalschool. Het
nieuwe peuterarrangement gaat Poppins heten en zal zich gaan onderscheiden met beginnend Engels voor
jonge kinderen.

Ouders geven SKH een 7,8
In april hielden we ons jaarlijkse klant tevredenheidsonderzoek. Ruim 30% van
de ouders heeft de enquête ingevuld. Dit is een hogere respons dan in 2016.
Dat stellen we zeer op prijs; de resultaten geven ons namelijk de kans om onze
opvang te blijven verbeteren en af te stemmen op wensen van ouders.
We kregen een 7,8 voor het totaal; de bso’s kregen een 7,7, de dagopvang een
8,1 en de peuterarrangementen een 8,2. Mooie cijfers, maar helaas voor bso
en kdv wel iets lager dan vorig jaar. Hiermee gaan we aan de slag, zodat we bij
het volgende onderzoek op alle onderdelen een 8 of hoger scoren. Het meest
tevreden zijn ouders over de pedagogische medewerkers en onze flexibiliteit
(89,9% resp. 85,9%), direct gevolgd door de pedagogische vaardigheden en
het pedagogisch beleid (82,8% en 80,7%).
Op basis van de uitkomsten zijn er per locatie verbeterpunten benoemd; de locatiehoofden maken hiervoor een

plan van aanpak en pakken dit op met de medewerkers en de oudercommissies. Als algemene verbeterpunten
voor de dagopvang zijn onder andere benoemd flexibiliteit (ruilmogelijkheden en haal- en brengtijden), hygiëne
en terugkoppeling naar ouders. Bij de bso’s gaan we onder andere aan de slag met meer uitdagende activiteiten
(voor oudere kinderen, meer afwisseling, enz.) en het opruimen van de locaties en bij de peuterarrangementen
met verbeteren van de informatievoorziening en de inrichting.
Graag bedanken we ouders voor het invullen van de enquête. We gaan aan de slag met de aandachtspunten!
De ouders die zich hebben aangemeld voor het ouderpanel, waar we erg blij mee zijn, ontvangen hierover nog
bericht. Direct na de zomer gaan we dit implementeren.

Opening zomervakantie op 27 juli
Op donderdag 27 juli organiseren we voor de bso kinderen die zich hebben
opgegeven vanaf 9.30 uur het Sport- en spelevenement bij bso Jump in. Kinderen
kunnen vanaf 7.30 uur gebracht worden bij Jump in, Ijsselmeerstraat 3 in Huizen (035
720 03 56). Om 9.30 uur start het feest; er zijn onder andere springkussens en we
organiseren diverse spelletjes. Na 14.30 uur kunnen de kinderen op hun eigen locatie
opgehaald worden.

Opvang tijdens de zomervakantie
Onze kinderdagverblijven Koelemoes en Toethoorn en de drie peuterarrangementen ’t Houtwurmpje, ’t Krekeltje
en ’t Morsje zijn 52 weken per jaar geopend. Maak je nu gebruik van een peuterarrangement zonder
vakantiepakket, maar zou je dit toch graag aan willen passen zodat je kind in de vakanties opgevangen kan
worden? Neem dan contact op met klantcontact@kinderopvanghuizen.nl.
Kijk op onze website waar de kinderen deze zomer opgevangen worden.

Geslaagde actie voor CliniClowns
In de maanden mei en juni heeft SKH een inzamelingsactie gehouden voor de
CliniClowns. De kinderen van bijna alle locaties hebben de afgelopen weken
enthousiast meegedaan en hun mooiste tekening digitaal laten maken, waarna
gadgets besteld konden worden met deze tekening erop. Er zijn onder andere volop
mokken, broodtrommels, wenskaarten, magneten en placemats besteld. Wij hebben
hiermee een totaalbedrag van € 1212,19 opgehaald en overgemaakt aan dit goede
doel.
De komende weken krijgen de kinderen die een bestelling hebben gedaan deze
mee naar huis.
Wij bedanken iedereen die van deze actie een groot succes heeft gemaakt!

Facilitair en huisvesting
In de afgelopen maanden is op de locaties die nog geen voorziening hadden, de ventilatie aangepast. Hiermee
voldoen we aan de nieuwe wet- en regelgeving, die voorschrijft dat alle locaties voorzien moeten zijn van
mechanische ventilatie.
Bso Toevlucht en een van de ruimtes van bso Vrom en tom gaan tijdens de zomervakantie intern verhuizen.

Agenda

• bso opening zomervakantie 27 juli
• Huizerdag 9 september
• Havenfestival Huizen 16 september
• Wolfskamerloop 29 oktober

Reacties op deze nieuwsbrief kun je mailen naar communicatie@kinderopvanghuizen.nl.

