Nieuwsbrief SWW Kinderopvang Nr. 4, december 2018
kinderopvang 0-4 en buitenschoolse opvang

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Het jaar loopt ten einde, de donkere dagen voor kerst. Buiten koud en regen, binnen
warm en gezellig. Een mooi versierde kerstboom, twinkelende lichtjes, kaarsjes op
tafel, spelletjes doen, genieten samen met de kinderen. Kortom… een knusse en
fijne tijd.
Wij kunnen terugkijken op een mooi jaar met veel ontwikkelingen in de kinderopvang.
Onze pedagogisch medewerkers volgen de cursus ‘Oog voor Interactie’ waarin zij
handvatten krijgen om interacties met kinderen nog beter te zien en te begeleiden.
Aan de hand van filmpjes leren zij naar zichzelf te kijken en geven zij elkaar tops en
tips. Soms best confronterend maar bovenal erg leerzaam.
In 2018 is voor elk kind een mentor ingevoerd en in 2019 starten wij met het
pedagogisch coachen van onze medewerkers. Allemaal mooie ontwikkelingen die
onze kwaliteit steeds verder verhoogt.
Onze missie is: ontdek de wereld met een glimlach. Spelenderwijs ontdekken en
ontwikkelen kinderen zich bij SWW onder begeleiding van onze lieve en enthousiaste pedagogisch medewerkers. Wij hebben
afgelopen jaar genoten van jullie kinderen en verheugen ons op een nieuw jaar vol plezier, aandacht en activiteiten!

Opvang tijdens de kerstvakantie
Tijdens de kerstvakantie zijn onze locaties geopend, uitgezonderd 1e en 2e kerstdag en nieuwjaarsdag. Jullie hebben inmiddels
doorgegeven wanneer jullie kind(eren) aanwezig zijn tijdens deze weken. Op basis daarvan hebben we onze
personeelsplanning gemaakt. Mochten jullie nog vergeten zijn vrije dagen door te geven, dan vragen wij jullie dit alsnog zo
spoedig mogelijk te doen. Dan kunnen er wellicht nog meer medewerkers worden uitgeroosterd, of kunnen op de vrijgekomen
plekjes nog kinderen extra komen van ouders die onverwacht toch nog opvang nodig hebben.

VSO (voorschoolse opvang)
Aan de ouders van kinderen die gebruik maken van voorschoolse opvang vragen we om jullie kind(eren) om uiterlijk 7.45 uur
bij de VSO te brengen. Dan hebben wij nog ruim de tijd om de kinderen te ontvangen en rustig te begeleiden naar school.
Doordat er steeds meer kinderen gebruik maken van VSO vraagt het een goede planning van ons om alle kinderen op tijd naar
school te brengen. Als kinderen dan laat binnen komen is dit onrustig voor de groep en moeten we soms op het laatste moment
onze planning nog aanpassen. Als jullie kind(eren) een keer niet komt bij de VSO zouden we het prettig vinden dat dit (op tijd)
wordt doorgegeven. Alvast bedankt!
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Kerstlichtjes optocht
Ook dit jaar vond de Kerstlichtjes optocht weer plaats bij kindercentrum
de Springplank. Ontzettend veel kinderen, ouders, opa’s en oma’s liepen
mee met mooie lampionnen, lampjes en lichtjes. De lichtjesoptocht werd
begeleid door een enthousiaste groep muzikanten die samen een heus
kerstorkest vormden. Zij speelden prachtige kerstliedjes die enthousiast
werden meegezongen door de kinderen. De stoet

ging via de

Morgenzonweg naar de
Pronsweide

waar

we

voor de bewoners van
de Pronsweide hebben gezongen. Weer terug bij de Springplank was er warme
chocolademelk, een broodje knakworst en snert te koop.
Bij bso de Boemerang werd op hetzelfde moment een kerstdisco gehouden. Op
de swingende en coole muziek van onze dj’s werd er gedanst. Wat een
muzikale en talentvolle kinderen hebben we bij de BSO!

Kerstvakantie bij de BSO
Tijdens de kerstvakantie organiseert de bso weer tal van leuke activiteiten voor de kinderen. Hieronder een greep uit de
activiteiten. Verder is er natuurlijk ook ruimte voor vrij spel en eigen inbreng van de kinderen!
We gaan:


Kerstballen knutselen



Een uitstapje naar het bos maken



sporten en spelen bij sportzaal de Stegeman



feestelijke hapjes maken en natuurlijk opeten 



Een pyjama-dag houden



appelflappen bakken



vuurpijlen knutselen



slijm maken

BSO
Als kinderen aan het einde van de BSO dag op eigen gelegenheid naar huis mogen lopen of fietsen vragen wij jullie om dit zelf
aan ons door te geven en niet via de kinderen. Dat geldt ook als kinderen eerder naar huis mogen. Dat voorkomt dat er
misverstanden en misschien onwenselijke situaties ontstaan.

Wij feliciteren

Seraya en haar ouders met de geboorte van Fenna
Mavi en Elif en haar ouders met de geboorte van Séra
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Ouderportaal Konnect
Zoals jullie al hebben kunnen lezen gaan we begin volgend jaar werken met het ouderportaal van Konnect. Wij zijn hier erg
enthousiast over en zijn ook erg benieuwd wat jullie ervaringen zullen zijn.
Het ouderportaal vervangt uiteraard niet het persoonlijke contact met onze medewerkers. Het ouderportaal zorgt ervoor dat we
jullie sneller en beter kunnen informeren, foto’s kunnen delen, een kijkje kunnen geven in de groep en voor de baby’s houden
we digitaal een dagboekje bij. Het ouderportaal zal dus ook de schriftelijke overdracht middels het klappertje vervangen.
Daarnaast is een groot voordeel van het ouderportaal dat jullie via deze app zelf een dag kunnen ruilen, een afwezigheid
kunnen doorgeven, een compensatiedag kunnen aanvragen etc. Het geeft ouders een duidelijk overzicht en haalt tegelijkertijd
bij de pedagogisch medewerkers een stuk administratie weg. Tijd die zij weer in kunnen zetten op de groep.

Oudercommissie
Een bericht van de oudercommissie van SWW Kinderopvang:
De oudercommissie bestaat uit een groep enthousiaste ouders van kinderen uit alle
geledingen van SWW (kinderopvang locatie De Springplank, kinderopvang locatie Het
Zandkasteel, buitenschoolse opvang Boemerang, buitenschoolse opvang Kicken). Wij
komen circa zes keer per jaar bijeen voor een vergadering. Tijdens de vergaderingen
wordt ons gevraagd mee te denken over diverse ontwikkelingen, die binnen de SWW gaande zijn. We geven advies, zowel
gevraagd als ongevraagd over het voedingsbeleid, de openingstijden, onderwerpen voor ouderavonden, de tarieven,
enzovoorts. Ook zorgen we voor een attentie voor de pedagogisch medewerkers in het kader van de dag van de leidster,
helpen we, indien nodig, bij ouderavonden, enzovoorts.
De oudercommissie was in het verleden anders van opbouw. Tot een paar jaar geleden waren er ook nog opvanglocaties bij de
Bargerpaske en de Kolibrie/Bataaf. Deze locaties zijn er inmiddels niet meer, maar werden nog wel genoemd in de
reglementen.
Ook de structuur rondom het werven van nieuwe leden voldeed ons inziens niet meer. Ouders werden benaderd bij de
inschrijving, aanmelding bij een nieuwe groep, of, als er dringend nieuwe ouders nodig waren, bij het brengen of halen van de
kinderen. Wie interesse had, sloot een keer aan bij de vergadering en besloot daarna zelf om al dan niet zitting te nemen in de
commissie. De commissie was de laatste twee jaar erg groot geworden.
Vanwege bovenstaande ontwikkelingen is afgelopen voorjaar het reglement van de oudercommissie kritisch tegen het licht
gehouden en aangepast waar nodig. Het herziene reglement is in te zien op de website van SWW Kinderopvang.
Een belangrijke wijziging is het aantal leden van de oudercommissie. Dat is nu vastgesteld op negen, twee per geleding
(kinderopvang locatie De Springplank, kinderopvang locatie Het Zandkasteel, buitenschoolse opvang Boemerang,
buitenschoolse opvang Kicken) plus de voorzitter. Ook is er een rooster van aftreden ingesteld. De commissie was, volgens het
herziene reglement, te groot geworden. Vrijwel alle leden van de commissie zijn op hetzelfde moment begonnen, we hebben
daarom een verdeling voor het aftreden en evt. herkiesbaar stellen gemaakt.
Vanaf volgende zomer worden er weer nieuwe leden voor de oudercommissie gezocht. Belangstellenden kunnen zich
hiervoor te zijner tijd melden bij de voorzitter of de secretaris. De oproep hiervoor volgt nog in een volgende nieuwsbrief.
Wanneer u belangstelling heeft om eens een vergadering bij te wonen, dan bent u uiteraard van harte welkom! De
eerstvolgende vergadering is op woensdag 23 januari 2019, om 20.00 uur bij De Springplank.
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Ouderavond
Reserveer alvast in jullie agenda:


31 januari 2019, 19.30-21.00 uur, ouderavond kinderdagverblijf het Zandkasteel



7 februari 2019, 19.30-21.00 uur, ouderavond kindercentrum de Springplank, bso de Boemerang, bso Kicken.

Na een algemeen gedeelte zullen de pedagogisch medewerkers jullie wat vertellen over de werkwijze op de groep ondersteund
door foto- of filmmateriaal: ’ Hoe ziet een dag op de groep eruit?’ Uitnodiging volgt.

Prietpraat


Thomas: “ik wil niet dat Sinterklaas komt.” Louise vraagt waarom niet. Thomas: “Dan krijg ik weer zoooooo veeeel
cadeaus.…, dan staat mijn he-le kamer vol met cadeaus!!”



Bij Boelie staan de wieltjes van de bank niet op de rem en de kinderen hebben de grootste lol samen. Als we gaan
drinken zet Louise de bank aan tafel en de wieltjes op de rem. Jade: “ Zet je de bank op pauze? Dan kan hij niet meer
rijden”.



Thomas zit naast Lorenz aan tafel en vraagt aan hem: “Heb jij zo lang vakantie gehad of heb je vrij gehad?” (ze
hebben elkaar heel lang niet gezien)

Nieuwe collega’s
Wij verwelkomen bij SWW twee nieuwe collega’s. Hieronder stellen zij zich aan jullie voor:
Graag wil ik mij aan u voorstellen. Mijn naam is Ellen Esselink – Klaver en
per 1 januari ga ik aan de slag binnen de opvang van SWW. Ik ben 30 jaar,
woonachtig in Winterswijk, vrouw van Roy en mama van Mees (2 jaar).
In mijn vrije tijd maak ik graag leuke uitstapjes met mijn gezin, maar ik
vind het ook heerlijk om op de bank te kruipen met een goed boek of een
goede serie.
Na een aantal jaren in een kledingwinkel gewerkt te hebben, ga ik weer
terug naar het werken met kinderen, waar toch mijn passie ligt. Ik word op
diverse plaatsen ingezet, dus wie weet tot gauw!

Mijn naam is Selma Bahçeci - Yüksel, woonachtig in Winterswijk samen met
mijn man.
Sinds kort ben ik werkzaam bij het kinderdagverblijf, de peuteropvang en de
bso, waar ik met heel veel plezier werk. Zo kom ik te werken met de
leeftijdscategorie van 0 t/m 12 jaar. Wat ik leuk vind aan mijn werk is dat
het elke dag anders is en dat maakt het uitdagend.
Daarnaast werk ik in een schoenenzaak en breng mijn tijd veel door met
mijn familie en vrienden. Ik lees graag en hou van shoppen.
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Nieuwe Babygroep
SWW Kinderopvang is aan het groeien en daar zijn we blij mee! Dat maakt ook dat we een nieuwe babygroep gaan openen bij
kindercentrum de Springplank. Deze babygroep zal te vinden zijn aan het eind van de hal achter de klapdeuren en gaat Ukkie
heten. De vaste gezichten van babygroep Ukkie worden Marlies Heming en Janine Pfaadt, beiden ervaren babyleidsters.
Babygroep Ukkie zal veel samenwerken met de andere babygroepen Knorretje en Teigetje. Zo laten we bijvoorbeeld de oudere
baby’s op gezette tijden samenspelen, maken we gezamenlijk gebruik van de buitenruimte bij Knorretje/Teigetje en gebruiken
we gezamenlijk de buitenbedjes.
Vanaf 7 januari 2019 opent babygroep Ukkie haar deuren. Ben je nieuwsgierig, kom dan gerust een kijkje nemen!

Vaccineren
Wij willen jullie bij deze informeren over vaccineren en het beleid van SWW hierin:
De afgelopen periode was het wel of niet vaccineren van kinderen vaak in het nieuws. Het ging over de risico’s die ontstaan
wanneer steeds meer ouders besluiten hun kind niet in te enten. Wettelijk kan op grond van de huidige wetgeving vaccineren
niet worden verplicht. Het wel of niet inenten van kinderen is een keuze van ouders.
Vaccinatie bij infectieziektes
Tegen een aantal infectieziektes wordt bescherming geadviseerd door vaccinaties. Het doel van vaccinaties is om complicatie
van de ziekte te voorkomen en ervoor te zorgen dat de ziekteverwekker uit de bevolking verdwijnt. Deze vaccinaties vinden
plaats in het kader van het zogeheten Rijksvaccinatieprogramma. Kinderen die het Rijksvaccinatieprogramma volgen, worden
geënt tegen de volgende ziektes:


Difterie, Kinkhoest, Tetanus en Polio (DKTP);



Bof, Mazelen en Rode Hond (BMR);



Haemophilus influenza type b (Hib)



Hepatitis B (HepB)



Pneumokokken



Meningokokken ACWY



HPV (bij 12 jaar)

Het standpunt van Brancheorganisatie Kinderopvang:
“Het is niet wettelijk verplicht om je kind in te enten. Daarom kan een kinderopvangorganisatie inentingen ook niet verplicht
stellen en een kindje dat niet is ingeënt ook niet weigeren. Het enige dat de kinderopvangorganisatie kan doen is transparant
zijn naar andere ouders en bij het uitbreken van kinderziektes goede protocollen afspreken om besmetting zoveel mogelijk te
voorkomen en dit helder te communiceren. Het is niet aan de sector om ouders met niet-ingeënte kinderen te weigeren, maar
dit is aan de wetgever”.
SWW Kinderopvang:
Wij vragen alle ouders via het inschrijfformulier of hun kind wel of niet deelneemt aan het Rijksvaccinatieprogramma. Vanaf
2019 zullen we dit gaan monitoren. Het zal wat tijd in beslag nemen om dit goed in kaart te brengen. Als we dit eenmaal goed in
beeld hebben zullen we deze informatie delen met ouders. Ouders krijgen dan informatie over de vaccinatiegraad op de
opvanglocatie (uiteraard geanonimiseerd) en kunnen dan op grond van deze informatie zelf een afweging maken wat dit voor
hen betekent. Bij een groot percentage niet gevaccineerde kinderen op een locatie melden we dit bij de GGD.
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Ziekteprotocol
In het ziekteprotocol staat beschreven hoe we omgaan met zieke kinderen. Daarin staat ook beschreven wanneer kinderen bij
ziekte de kinderopvang niet mogen bezoeken. Wanneer er op de groep een ziektegeval is dat voorkomt
Rijksvaccinatieprogramma zullen we ouders hierover informeren. Ook bij een uitbraak van een andere besmettelijke ziekte
informeren we ouders middels een briefje op de deur en een mailtje via de groep.
Hygiëne
Om uitbraak en verspreiding van besmettelijke ziektes zoveel mogelijk te voorkomen is een goede hygiëne belangrijk. Zowel de
persoonlijke hygiëne van medewerkers en kinderen, als het goed schoonmaken van de ruimtes en gebruiksvoorwerpen. Wij
hebben hiervoor diverse werkinstructie en protocollen opgesteld en in gebruik. Wij moeten er echter ook eerlijk bij vermelden
dat verspreiding van ziektes in de kinderopvang helaas niet volledig te voorkomen is en dat de besmetting vaak al plaats heeft
gevonden voordat de ziekte zich openbaart. Maar door goede hygiëne kunnen we verspreiding wel beperken.
Vaccinatiegraad Winterswijk
Informatie over de vaccinatiegraad in de gemeente Winterswijk is onder andere te vinden op de website van het RIVM en via
de link: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/vaccinaties/regionaal-internationaal/zuigelingen
Mochten jullie meer willen weten over ons ziektebeleid, vaccinatiebeleid of ons hygiënebeleid neem dan contact op met Petra
te Selle, leidinggevende kinderopvang.

Nationale Voorleesdagen
Lezen en voorlezen vinden we belangrijk bij SWW Kinderopvang. We beginnen daar al
mee met de allerjongsten op de babygroep. Samen met hen bekijken we boekjes, lezen
we voor en praten we met de baby. Dit is een heerlijk moment van samen zijn, aandacht
en taalaanbod. Met de wat oudere kinderen bezoeken we regelmatig de bibliotheek. Ook
hebben we zelf een grote collectie aan boeken en op elke groep een hoekje om lekker te
lezen.
Van 23 januari tot en met 2 februari 2019 zijn de Nationale Voorleesdagen. In die
weken besteden we extra veel aandacht aan voorlezen. Via de groep van jullie kind
ontvangen jullie informatie over de verschillende activiteiten in die week.

VE certificaat
Op woensdag 12 december jl. mochten 10 enthousiaste pedagogisch medewerkers, na een intensieve training, hun
Piramidecertificaat in ontvangst nemen. Daarmee zijn zij officieel VE (voorschoolse educatie) medewerker. Uiteraard werd dit
heugelijke feit gevierd met bloemen en gebak. Bij deze willen we onze toppers nogmaals van harte feliciteren!
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WIJ WENSEN IEDEREEN FIJNE FEESTDAGEN EN EEN GELUKKIG EN VROLIJK 2019!!!

Hebben jullie tips of ideeën voor de kinderopvang of buitenschoolse opvang neem dan gerust contact met ons op. Tot
de volgende nieuwsbrief!
Hartelijke groet, Kim Wopereis en Petra te Selle, leidinggevenden kinderopvang 0-4 en buitenschoolse opvang

Website: www.swwkinderopvang.nl

Contact: petrateselle@swwbv.nl

Like onze Facebookpagina: SWW Kinderopvang

7

