Nieuwsbrief SWW Kinderopvang Nr. 1, april 2019
kinderopvang 0-4 en buitenschoolse opvang

Beste ouder(s)/verzorger(s),
De lente is begonnen!! Bij de kinderopvang is de lente één van de
favoriete thema’s van de kinderen en pedagogisch medewerkers.
Buiten begint alles te groeien en te bloeien, er worden jonge dieren
geboren en het is vaak heerlijk buiten-speelweer.
Bij de kinderopvang zijn we al volop in lentesferen. De ruimtes zijn
aangekleed in het thema lente, de kinderen zijn druk aan het werk met
het thema. Er wordt geknutseld, gezaaid en gepoot, buiten gespeeld
en we wandelen naar de kinderboerderij. Ook bij de BSO kunnen de
kinderen mooie lente-knutsels maken en spelen en sporten we lekker
buiten.

Vakantieperiode
Kinderopvang en buitenschoolse opvang is, uitgezonderd de officiële feestdagen, het gehele jaar geopend. De komende periode
zijn er een aantal dagen waarop we gesloten zijn. Dit betreft maandag 22 april (2e paasdag), donderdag 30 mei (Hemelvaart) en
maandag 10 juni (2e pinksterdag). De overige dagen zijn we gewoon geopend, ook tijdens de schoolvakantie.
We zouden het fijn vinden dat jullie tijdig via het ouderportaal Konnect doorgeven als jullie een dag of meerdere dagen geen
gebruik maken van opvang. Wij kunnen hier dan rekening mee houden in de personeelsplanning en eventueel andere kinderen
een plekje aanbieden.

Beweegochtend
Op vrijdag 12 april 2019 worden in Winterswijk de Koningsspelen georganiseerd onder de naam “heel Winterswijk kleurt oranje”
De basisscholen organiseren die dag activiteiten voor de kinderen en ook SWW Kinderopvang doet hier aan mee. Wij organiseren
op locatie BSO Kicken een ochtend vol leuke activiteiten voor kinderen tussen 2 ½ en 4 jaar. De kinderen worden verwacht van
8.45 uur tot 10.45 uur samen met een ouder/opa/oma. Heb je je nog niet aangemeld doe dat dan nog snel even!
De Koningsspelen staan in 2019 in het teken van water drinken. We organiseren dan ook een
spetterende ochtend vol activiteiten. Dit doen we samen met Budocentrum en onze eigen
Gymkidsdocenten.

Spetter

spat!!
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We worden lekker niet nat

Oudercommissie
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 bestaat uit negen leden, twee per geleding (kinderopvang locatie De Springplank, kinderopvang locatie Het
Zandkasteel, buitenschoolse opvang Boemerang, buitenschoolse opvang Kicken) plus de voorzitter.
Volgens het rooster van aftreden hebben wij nieuwe leden nodig voor de oudercommissie, omdat er in juni een aantal leden
aftredend is. Belangstellenden kunnen zich hiervoor voor 17 april melden bij de secretaris, op dit mailadres:
Oudercommissie@swwbv.nl .
Wanneer u belangstelling heeft om eens een vergadering bij te wonen, dan bent u uiteraard van harte welkom!

Wij feliciteren

Fayen, Jalou en hun ouders met de geboorte van Megan
Ouderportaal Konnect
Inmiddels zijn we twee maanden aan het werk met Konnect en het
bevalt ons tot nu toe erg goed. Na de eerste wat onwennige weken merken we nu dat we steeds handiger
worden in het gebruik en we ontdekken ook steeds meer mogelijkheden. Het is een snel en duidelijk
communicatiemiddel. Uiteraard gaat er ook nog wel eens iets fout. Dit proberen we dan zo goed mogelijk te
herstellen en we horen het ook graag van ouders als er iets niet werkt of niet goed gaat.
We zijn ook erg benieuwd naar jullie bevindingen. Hebben jullie tips of tops, laat het ons weten!

Nieuwe collega’s
Wij verwelkomen bij SWW weer een nieuwe collega. Hieronder stelt zij zich aan jullie voor:
Ik ben Marieke Jansen, 35 jaar en moeder van 2 kinderen. Kyara van 9 en Cas van 5 jaar.
Vanaf 1 februari heeft u mij al rond kunnen zien lopen op
verschillende groepen. Ik werk inmiddels alweer 11 jaar
binnen de kinderopvang. Deze nieuwe verfrissende kans kwam
op mijn pad en daar ben ik erg blij om.
Samen met u de eerste momenten delen, de knuffels en
glimlachen van de kinderen, dat zijn de dingen waardoor ik
intens geniet van dit werk.
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Tot snel op de groep.

Warm eten
Een aantal kinderen in de kinderopvang en buitenschoolse opvang eet aan het eind van de middag warm op de groep. Dit warme
eten wordt door de ouders meegegeven. Vanuit de wet kinderopvang worden strenge eisen aan ons gesteld rondom hygiëne, zo
ook voedselveiligheid. Zo moeten zelfbereide meegebrachte maaltijden koel vervoerd en bewaard worden. Aan ouders dus de
vraag om hier alert op te zijn. Zelf gemaakte maaltijden die worden meegegeven moeten bij bereiding goed verhit zijn en uiteraard
vers zijn. Vervolgens moeten de maaltijden tot het nuttigen de gehele dag koel bewaard worden. Dus de maaltijd niet in de in de
(school)tas laten, maar zowel op school als bij aankomst bij de kinderopvang/bso direct in de koelkast plaatsen. We hopen op
jullie medewerking.

Vaccineren
Wettelijk kan op grond van de huidige wetgeving vaccineren niet worden verplicht. Het wel of niet inenten van kinderen is een
keuze van ouders. 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 aan te geven of hun kind wel of niet deelneemt aan het
Rijksvaccinatieprogramma. Op basis van deze gegevens monitoren wij vanaf 2019 de vaccinatiegraad in onze organisatie en
delen deze jaarlijks met ouders via de nieuwsbrief. Wij gaan er daarbij vanuit dat ouders ons de juiste gegevens aanleveren en
tussentijdse wijzigingen aan ons doorgeven. Ook gaan we er vanuit dat als een kind deelneemt aan het
Rijksvaccinatieprogramma hij/zij dan alle inentingen die daar onder vallen krijgt toegediend. We inventariseren niet per inenting.
De vaccinatiegraad op basis van de bij ons bekende gegevens op 1 april 2019 in procenten:


Locatie kindercentrum Springplank:

99,4 %



Locatie kinderdagverblijf Zandkasteel:

97,7 %



Locatie bso Boemerang:

99,3 %



Locatie bso Kicken:

100 %
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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 in het
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. Bij een groot percentage niet gevaccineerde
kinderen op een locatie melden we dit bij de GGD.
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.

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
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