Nieuwsbrief voor ouders - 1, 2018
Van de directie
Het eerste kwartaal van 2018 zit er al weer bijna op. Wat vliegt de tijd toch voorbij! Het eerste kwartaal stond
voor ons in het teken van starten met de plannen voor 2018: de activiteitenplanningen voor de locaties in kaart
brengen, de puntjes op de i voor wat betreft de Wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (IKK) en verder met de
onderhoudsplannen per locatie. Verder zijn wij aanwezig geweest op de peutermarkt in de bibliotheek van
Huizen. En is er een Ouderavond georganiseerd voor de ouders van de kinderdagverblijven en peuteropvang
locaties. Daarover later in de nieuwsbrief meer.

Het komende kwartaal maken we ons klaar voor de invoering van de wet Algemene verordening
gegevensbescherming. Ook staan er een hoop evenementen op de kalender zoals de Avond 4 daagse, het
Havenfestival, een open dag op de bso locaties in het kader van ons activiteiten aanbod en onze jaarlijkse
goede doelen actie.
Voor de kinderdagverblijven en de peuteropvang locaties staan de thema's 'Dieren om mij heen' en 'Eet
smakelijk!'op de kalender. Bij onze buitenschoolse opvang locaties staan de activiteiten in het teken van
'Beestenbende'.

Vooruitblik
Activiteiten aanbod bso's
De medewerkers van de bso's zijn hard bezig om het activiteiten aanbod
uitdagender te maken en meer verdieping te geven. Per periode komen de
medewerkers per thema bijeen om de activiteitenplanning voor te bereiden.
Ook is er per locatie, voor ieder thema, een budget van € 500,- beschikbaar
om nieuw materiaal mee aan te schaffen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan
microscopen, terrariums, gereedschap voor het thema Natuur&Techniek.
Benieuwd naar een greep uit de activiteiten van afgelopen kwartaal? Klik
dan hier.
In juni wordt er op alle bso locaties een ‘open dag’ voor ouders georganiseerd, waar de activiteiten
gepresenteerd worden, waaraan de kinderen de afgelopen periode hebben meegedaan. Uitnodigingen
hiervoor volgen te zijner tijd.

In gesprek met onze klant
Onze klanten zijn voor ons een waardevolle informatiebron. Niet alleen door te weten ‘wie’ onze klanten zijn,
maar ook door hen te laten meedenken over onze dienstverlening. En met klant bedoelen we dan natuurlijk
zowel de kinderen als de ouders.
Wij vergaren momenteel al kennis al op verschillende manieren; via het dagelijkse contact met kinderen en
ouders, via de klanttevredenheidsonderzoeken en via de Oudercommissies.
Toch zien wij mogelijkheid om hier meer verdieping in aan te brengen. In dit kader organiseren wij 29 maart
2018 een klantpanel avond. Tijdens deze avond gaan wij met een groep ouders in gesprek om meer te weten te
komen over wie zij zijn, wat zij belangrijk vinden voor hun gezin en zichzelf en waar zij in de dagelijkse
organisatie tegenaan lopen. Ook vragen wij ze mee te denken over mogelijkheden in de dienstverlening van
Kinderopvang Huizen
Met de kinderen gaan we in gesprek middels groepsgesprekken op de bso. Op deze manier willen we meer
inzicht krijgen in hun beleving van de opvang, hun wensen, interesses, ideeën, etc. Ouders worden hier van
tevoren over geïnformeerd en kunnen, indien zij niet wensen dat hun kind hieraan meewerkt, dit aangeven.

Goed doel actie in juni
Het is nog even weg, maar in de maand juni organiseren wij weer onze jaarlijkse
inzamelingsactie voor een goed doel. Net als elk jaar is er ook deze keer weer
gekozen voor een goed doel gericht op kinderen: Stichting Kinderen van de
Voedselbank.
Deze stichting zet zich in voor de kinderen van ouders die gebruik moeten maken
van de voedselbank. Deze kinderen leven vaak jarenlang in armoede en er zijn
geen middelen voor nieuwe kleding, cadeautjes, feestjes en dergelijke.
De stichting voorziet deze kinderen in de zomer en winter van nieuwe kleding. Dit is
voor deze kinderen een enorme boost voor de eigenwaarde.
Daarnaast voorzien zij ook in verjaardagboxen voor kinderen op de basisschool. Zodat er de mogelijkheid is om
te trakteren en een feestje te geven. Uiteraard wordt deze box ook voorzien van een heel mooi cadeau voor de
jarige zelf.
Binnenkort informeren wij u over hoe wij invulling gaan geven aan deze actie.

Avond 4 daagse 2018 (28 - 31 mei)
Dit jaar wordt de Avond 4 daagse van 28 tot en met 31 mei gelopen. Ook dit jaar kunt u als
gezin weer genieten van een warme maaltijd op de bso locatie van uw kind, voor aanvang van
de vier avonden. Dit is niet alleen gezellig, maar scheelt u ook een hoop gehaast en stress.
Een van de avonden zullen wij ook weer aanwezig zijn langs de route.

Huizer Havendag 2018 (16 juni)
Dit jaar vind het befaamde Havenfestival van Huizen plaats op 16 juni onder de nieuwe
naam ‘Huizer Havendag”. Een hele dag in het teken van watersport en gerelateerde
onderwerpen. Er vinden verschillende demonstraties plaats en optredens en er is een
uitgebreide braderie.
Kinderopvang Huizen zal tijdens deze dag activiteiten voor de kinderen organiseren in de
tent op het grasveld tussen Dickens, de Kalkovens en de Botterwerf. Komt u ons
bezoeken op deze dag?

Terugblik
Wethouder Marianne Verhage luidt eerste weken van Peuteropvang Poppins’ in
Op vrijdag 23 februari is onze peuteropvang Poppins' officieel geopend.
Wethouder Marianne Verhage was aanwezig om symbolisch ‘het
openingslint’ door te knippen. De wethouder sprak zeer positief over de
peuteropvang, waar beginnend Engels aan de peuters wordt aangeboden.
"Een welkome aanvulling op het peuteropvang aanbod en een die zeer
bijdraagt aan de doorgaande lijn naar de basisschool".
Onderzoek heeft bovendien uitgewezen dat kinderen die jong een vreemde
taal aanleren, vaak ook betere resultaten laten zien op Nederlandse
taaltoetsen.

Peutermarkt
Kinderopvang Huizen was 27 januari jl. aanwezig op de jaarlijkse peutermarkt in de
Bibliotheek van Huizen.
Ouders konden aan onze stand informatie verkrijgen over Kinderopvang Huizen en tevens
met hun kind(eren) meedoen aan de activiteit met ‘open eind materiaal’.
Open eind materiaal is spelmateriaal dat de eigen fantasie van de kinderen prikkelt en
stimuleert om zelf creatief invulling aan het materiaal te geven. Dus geen voorgekauwd
materiaal. Met klein open eind materiaal stimuleer je bovendien de fijne motoriek en de
grove motoriek wordt bevordert d.m.v. groter materiaal.
Voorbeelden van open eind materiaal zijn:
- Knijpers, Kurken, ijsstokjes
- Knopen, bonen, spliterwten, stenen, doppen
- Schelpen, kralen
- Takjes, blaadjes, veertjes
- Bekertjes, flessen, wc-rollen

- Paperclips, sluitclips, tiewraps
- Touw, elastiek, tape
- Oude cd’s, kartonnen dozen
- Pvc of plastic buizen
- Watjes, veertjes, stukjes stof

Ouderavond kinderdagverblijf en peuteropvang
Op donderdag 8 maart jl. is er door de locatiehoofden van kdv Koelemoes en Toethoorn
een ouderavond georganiseerd voor de kinderdagverblijven en de peuteropvang locaties.
De avond had als thema ‘Spel en begeleidend spelen’.
De avond werd gepresenteerd door Marianne de Valcke, van adviesbureau Spelen en
Speelgoed. Door middel van herkenbare en hilarische situaties werden ouders zich
ervan bewust hoe zij hun kinderen soms beïnvloeden in het speelgedrag en hoe
richtinggevend bepaald speelgoed kan zijn. Als voorbeeld een prinsessenjurk, deze laat
het moeilijk aan de fantasie over dat het kind ook iets anders kan zijn dan een prinses.
Verder kwamen de belevingswereld tussen mannen en vrouwen en verschil in spel tussen
jongens en meisjes aan bod en de ontwikkelscyclus van kinderen is besproken.
Conclusies van de avond:
We spelen om te leren en we leren niet om te spelen.
We leren met vallen en opstaan. En vies worden mag!

Agenda 2e kwartaal 2018
April
Pasen: Zondag 1 en maandag 2 april (alle locaties gesloten)
Koningsdag: 27 april (alle locaties gesloten)
Mei
Hemelvaartsdag: 10 mei (alle locaties gesloten)
11 mei de dag na Hemelvaartsdag=> de volgende peuteropvang locaties zijn gesloten: Vlinder,
Sprinkhaan, Robbedoes, ’t Boketorretje, Poppins’ en ’t Morsje
Pinksteren: zondag 20 en maandag 21 mei (alle locaties gesloten)
Avond 4 daagse: 28 mei t/m 31 mei
Juni
Havenfestival: zaterdag 16 juni => Kom gezellig met uw kinderen langs bij onze activiteitenstand in de tent op
het grasveld (tussen Dickens, de Kalkovens en de Botterwerf)
Goed doel actie Stichting kinderen van de Voedselbank: juni
Open dag op locatie voor ouders: uitnodiging volgt.
Deze nieuwsbrief wordt elk kwartaal verstuurd.

