SPELEN ONTMOETEN ONTWIKKELEN

Beste ouder(s), verzorger(s),

Dit is de laatste nieuwsbrief in deze vorm. Vanaf februari gaan
we alle (nieuws)brieven en berichten naar u sturen via de
ouderapp van Konnect. En u kunt met deze app berichtjes
naar de groep van uw kind sturen. We verwachten dat de
communicatie hierdoor sneller, makkelijker en leuker wordt.

We vinden het belangrijk dat uw kind op de peuteropvang een leuke tijd heeft. En dat hij of
zij leeftijdsgenoten ontmoet en zich door middel van allerlei spelmateriaal kan ontwikkelen.
De rol van de pedagogisch medewerker is hierbij van groot belang. We zorgen ervoor dat zij
in staat is om alle kinderen goed te begeleiden en te ondersteunen. De pedagogisch
kwaliteit van onze medewerkers is hoog en door middel van scholing en coaching willen we
deze hoog houden. In deze nieuwsbrief staan een aantal voorbeelden van het
scholingsaanbod dat de pedagogisch medewerkers maar ook de leidinggevenden wordt
geboden. Ook informeren we u in deze nieuwsbrief over het beleid van SWW ten aanzien
van vaccineren.
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VE Piramide-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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De pedagogisch medewerkers volgen op
dit moment 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.

De Schakel en de Klaproos zijn Kanjers!! De teams van basisschool de Schakel en
peuteropvang De Klaproos hebben samen de Kanjertraining gevolgd en het Kanjercertificaat
behaald.

Pedagogisch medewerkers, leerkrachten, ouders en kinderen leren door de Kanjertraining
op een eenvoudige en respectvolle manier met elkaar omgaan. Er wordt met de kinderen al
veel geoefend met de spelletjes en oefeningen. Bijzonder is om te zien hoe snel de peuters
vertrouwd zijn met de gekleurde petjes, de handpoppen en prentenboeken; belangrijke
onderdelen van de Kanjertraining. De pedagogisch medewerkers van peuteropvang de
Klaproos (SWW Kinderopvang) en leerkrachten van basisschool de Schakel werken al jaren
samen in het belang van de kinderen.
En verder:
EHBO-herhalingslessen Basistraining OVM (OntwikkelingsVolgModel)
VIB (Video interactie begeleiding) door de leidinggevenden
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Vaccineren
Wij willen jullie 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 nietingeënte 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 (dat ook op onze website te vinden is) 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/regionaalinternationaal/zuigelingen
Mochten jullie meer willen weten over ons ziektebeleid, vaccinatiebeleid of ons
hygiënebeleid neem dan contact op met Madelon Holweg, leidinggevende peuteropvang.



Voorleestips





Hetzelfde boek een paar keer voorlezen
Vaste voorleesmomenten kiezen
Laat uw kind het boek kiezen
Voorlezen met verschillende stemmetjes
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Heb je tips of ideeën voor de Peuteropvang? Neem dan contact met mij op.
Madelon Holweg, leidinggevende Peuteropvang
madelonholweg@swwbv.nl, 546085/06-26467978
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