Nieuwsbrief voor ouders - oktober 2017
Van de directie
De zomervakantie ligt inmiddels achter ons en buiten lijkt het af en toe
wel herfst. Ik hoop dat alle kinderen en ouders een fijne vakantie gehad
hebben en dat de kinderen weer met veel plezier naar onze opvang
komen. Wij hebben er in elk geval weer zin in.
In deze nieuwsbrief kijken we nog even terug op een aantal leuke
activiteiten, zoals de opening van de zomervakantie en de deelname
van SKH aan de Huizerdag en het Havenfestival. Daarnaast kijken we
vooruit naar nieuwe ontwikkelingen, waaronder de opening van het
nieuwe peuterarrangement Poppins’.
Op donderdag 5 oktober is er een landelijke staking van het
basisonderwijs. We hebben besloten om tijdens deze dag onze bso’s extra te openen vanaf 8.30 uur. Met het
beschikbare personeel proberen we zo veel mogelijk kinderen opvang te bieden. Ouders ontvangen meer
informatie hierover via het ouderportaal.
Louise Klaver, directeur

Nieuws Innovatie Kwaliteit Kinderopvang
De wet- en regelgeving rond het akkoord IKK (Innovatie Kwaliteit Kinderopvang) is compleet nu de regelingen
officieel zijn gepubliceerd in de Staatscourant. Dat levert nog meer informatie op over de exacte invulling van
sommige regels, zoals de scholingseisen voor pedagogisch medewerkers op de babygroep en de EHBO-eisen.
Als SKH zijn we ons aan het voorbereiden op wat deze maatregelen voor onze opvang betekenen.
Vanaf 2018 hebben alle kinderen een mentor en komt er een nieuw kindvolgsysteem voor de kinderen van de
bso. Alle maatregelen die nieuw zijn voor SKH stemmen we af met de Centrale oudercommissie. De algemene
informatie vind je op https://www.veranderingenkinderopvang.nl/.

Nieuw peuterarrangement Poppins'
Per 1 november 2017 starten we met ons nieuwe
peuterarrangement Poppins’ in De Kamperfoelieschool in
Huizen (Delta 37 – 39). Bij Poppins’ besteden we veel
aandacht aan taalontwikkeling. Naast de Nederlandse taal
starten we met beginnend Engels voor peuters; dit doen we
door middel van samen boekjes lezen, plaatjes kijken en

liedjes zingen. Samen met onze basismethode Uk en Puk
sluiten we hiermee aan op de methodes die gehanteerd worden in groep 1 van De Kamperfoelieschool.
Alle peuters tussen de twee en vier jaar zijn bij peuterarrangement Poppins’ van harte welkom. We gaan van
start op twee dagen van 8.30 – 13.00 uur en groeien zo snel mogelijk door naar drie ochtenden. Welke dagen is
afhankelijk van de wensen van ouders. Bij voldoende belangstelling starten we direct na de herfstvakantie. Voor
meer informatie kun je contact opnemen met de afdeling Klantcontact via (035) 720 03 01. Of kom een kijkje
nemen tijdens de open ochtend op woensdag 8 november van 8.30 – 10.30 uur.

Bso nieuwe stijl
De implementatie van de nieuwe werkwijze op de locaties voor buitenschoolse opvang
krijgt steeds meer vorm. Doel van deze werkwijze is het bieden van een
onderscheidend en verdiepend bso aanbod, waarbij kinderen kunnen kennismaken met
verschillende activiteiten op basis van de thema’s theater&muziek, natuur&techniek,
kunst&cultuur en sport&spel. Tijdens de zomervakantie hebben de medewerkers alvast
op basis van deze thema’s geoefend met diverse activiteiten. Begin september is de
eerste training in het kader van het scholingstraject voor de bso nieuwe stijl van start
gegaan. De themagroep ‘natuur&techniek’ beet de spits af. In de komende weken
volgen ook de overige drie themagroepen. Begin 2018 is de nieuwe werkwijze integraal
onderdeel van onze bso’s.

Huizerdag en Havenfestival 2017
In september waren we zowel op de Huizerdag als bij het
Havenfestival aanwezig. De Huizerdag op 9 september begon
met regen, maar ondanks het weer zag de kraam er feestelijk en
uitnodigend uit. Er was gedurende de dag sprake van een
gezellige doorloop. De ballonnen werden flink uitgedeeld,
waardoor de braderie langzaam paars/roze kleurde. We hebben
een aantal geïnteresseerde ouders kunnen informeren over
onze opvang en veel kinderen kregen een SKH jojo of
bellenblaas.
Ook tijdens het Havenfestival op 16 september hadden we geen
geluk met het weer. Gelukkig hadden we een hele mooie (droge!) plek in de Botterwerf. Aan drie lange tafels
konden de kinderen aanschuiven om te knutselen of om een quiz in te vullen over welk fruit blijft drijven. De
kinderen hebben van de verzamelde plastic flessen echte drijvende kunstwerken gemaakt. Wat een creativiteit
hebben we gezien. Tijdens het uittesten van het wel of niet drijven van het fruit kwamen we er achter dat een
appel en een banaan toch echt blijven drijven en een aardbei zinkt als een baksteen.
Kortom, twee geslaagde evenementen.

Naschools sporten bij Holleblok Sportief
In samenwerking met de 2e Montessorischool en Holleblok Sportief
bieden we vanaf volgende week bij het Holleblok na schooltijd diverse
sportactiviteiten aan. Buurtsportcoaches gaan in de middag
sportspelletjes doen op het schoolplein van de 2e Montessorischool.
Alle schoolgaande kinderen kunnen hieraan meedoen. Zij hoeven zich
niet eerst aan te melden en deelname is gratis.
Op vrijdag 6 oktober, woensdag 11 oktober en vrijdag 20 oktober is er
steeds van 14.30 – 15.30 uur sportmix. Na de herfstvakantie volgt er
een wekelijks aanbod op meerdere vaste dagen. Deze week
verspreiden we bij alle scholen van het Holleblokcomplex flyers met
meer informatie.

Opening zomervakantie
Op donderdag 27 juli openden we de zomervakantie met het Sport- en spelevenement
bij bso Jump In. De bso kinderen die zich hiervoor hadden opgegeven hebben zich
uitstekend vermaakt. Zeker weer voor herhaling vatbaar in 2018.

Thema voor oktober en november is (ont)spanning
Dit thema sluit aan bij het thema van de
Kinderboekenweek ‘Gruwelijk eng!’, maar ook bij
Halloween aan het einde van de maand oktober.
En de spanning loopt verder op in november met
Sint Maarten en daarna de komst van
Sinterklaas. Aan deze spannende gebeurtenissen
verbinden we diverse activiteiten.
We bieden echter in deze drukke periode ook
ontspanning aan; in de vorm van (herfst) yoga,
lekker lezen, de natuur ontdekken, creatief aan
de slag en lekker bewegen met sport en spel.

Dag van de pedagogisch medewerker en gastouder
Op donderdag 21 september was het de Dag van de pedagogisch medewerker en gastouder. Alle medewerkers
van Kinderopvang Huizen ontvingen deze dag een bos bloemen om hen te bedanken voor hun inzet en
enthousiasme.

Agenda
●
●
●

2 - 8 oktober 2017 Week van de opvoeding ‘Buiten de lijntjes’
4 - 15 oktober 2017 Kinderboekenweek ‘Gruwelijk eng!’
29 oktober Wolfskamerloop

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

