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Beste ouder(s) & verzorger(s),
Onze eerste nieuwsbrief van het jaar 2021. Wat gaat een jaar snel. Vooral als u kijkt naar de ontwikkeling
van uw kind! Was 2020 het jaar waarin uw kindje ontdekte dat het naar een speeltje kon kruipen als het
verderop gelegd was? Of misschien wel het jaar waarin de eerste stapjes gezet zijn? Of het jaar waarin
ontdekt is hoe het is om een spelletje te verliezen of winnen.
Belevenissen uit je jeugd, neem je je hele leven mee. Daarom willen wij kinderen zoveel mogelijk laten
beleven. Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich op zijn of haar eigen manier. Uw kindje vertelt het, wij
luisteren, kijken en helpen op weg.
Nieuwe indrukken, nieuwe uitdagingen en nieuwe belevenissen. Bij SWW delen wij zoveel mogelijk van
deze bijzondere momenten via het ouderportaal. In deze nieuwsbrief zouden wij graag in grote lijnen
met u terugblikken op 2020 en daarnaast kijken we graag met u vooruit naar 2021. Wat hebben wij
gedaan en wat zijn we van plan om in het komende jaar te gaan doen?

Ontdek de wereld met een glimlach!
We hebben in 2020 onze visie, missie en strategie met
bijbehorende kernwaarden opnieuw vorm gegeven.
We hebben dit niet alleen op papier gezet, maar
iedereen binnen de organisatie is betrokken en bezig
om het ook daadwerkelijk op de groepen zichtbaar te
maken. Onderstaand delen wij met trots onze visie,
missie, kernwaarden en stip op de horizon.

Een liefdevolle omgeving voor ieder kind
Wij hebben oog voor ieder kind. Wij bieden een veilig,
avontuurlijk, tweede thuis. Een tweede thuis waar jouw
kind liefdevolle aandacht krijgt. Om zo met de beste
begeleiding te ontdekken en te ontwikkelen.
Wij geloven in integrale kindcentra (IKC’s): Vroeg- en
voorschoolse educatie, kinderopvang, onderwijs en
buitenschoolse opvang gaan samen en versterken
elkaar. De mooie samenwerkingen die wij met alle
basisscholen hebben, gaan wij in de komende jaren
verder uitbouwen.

Video Interactie Begeleiding (VIB)

VIB wordt toegepast als instrument om de pedagogische omgang met kinderen te professionaliseren en
om het pedagogische klimaat te optimaliseren. Door middel van beeld en beeldanalyse reflecteren de
pedagogisch medewerkers en de leidinggevende op het verantwoord pedagogisch handelen. De kinderen
en hun ontwikkeling staan hierin centraal.
Dit doen wij bij SWW al jaren individueel en vanaf vorig jaar ook in teamverband. We vinden het leuk om
hieronder een voorbeeld vanuit VIB met u te delen.
Beeld zegt meer dan 1000 woorden
Zonder VIB interpreteer je situaties soms op een andere manier. Herkent u dat? U kind vraagt aandacht,
doet druk of luistert niet. Daar gaat wat aan vooraf. Door bijvoorbeeld deze situatie op beeld vast te
leggen en te analyseren, leren wij wat kinderen ons eigenlijk willen vertellen. Deze situatie pakken wij dan
graag op.
Zo hebben de kinderen van de peuter/dreumesgroepen ons laten zien dat het beter is om in kleine
groepjes te gaan eten. Kinderen hebben dan fysiek meer ruimte. Maar ook krijgen de kinderen meer
ruimte om wat te vertellen, iets dat zij belangrijk vinden. Door daarop in te gaan groeien kinderen in de
ontwikkeling.
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Bewegen is fijn op een groen plein!

Een avontuurlijke, groene buitenruimte met veel uitdaging voor de kinderen is een van onze speerpunten.
Dit is dan ook de reden dat wij met die bril naar onze locaties kijken. Daarnaast kijken we ook wat de
kinderen willen en ons bijvoorbeeld vanuit VIB vertellen/laten zien. Wij informeerden u eerder over het
behalen van ons kwaliteitskeurmerk Groene Kinderopvang bij de locatie Emmakroskes. En we zijn trots op
diverse andere peuteropvang locaties die al een groen plein hebben. Op locaties waar we kansen zien voor
verdere vergroening gaan we dit oppakken.
In het afgelopen jaar is hard gewerkt aan een plan om de buitenruimte van BSO Kicken en de
buitenruimtes op de Springplank te vergroenen. Dit wil zeggen dat we zoveel mogelijk gebruik gaan
maken van natuurlijke elementen: minder tegels, meer bomen, planten, hout, water en zand. We gaan voor
beide buitenruimtes in fasen werken om mooie eindresultaten te kunnen behalen. Wilt u alvast een indruk
van onze plannen? Bekijk dan de bijlage van deze nieuwsbrief.

Mededelingen
•

•
•

•

Petra te Selle heeft besloten om in dit nieuwe jaar haar hart te volgen en te gaan voor haar passie het
jonge kind. Petra is de afgelopen jaren werkzaam geweest als Manager Kinderopvang. We zijn blij met u
te kunnen delen dat u haar vanaf 1 februari (of na de lock-down) aan zult treffen bij onze babygroep.
Wij gaan op zoek naar een nieuwe collega Manager Kinderopvang.
Bianca te Grotenhuis is inmiddels trotse mama van een tweede dochter: Nové. Zij is terug van verlof,
dus u zou haar weer aan de telefoon kunnen krijgen als Kindplanner.
Rondom de huidige lockdown is van toepassing: De Sociale Verzekeringsbank (SVB) zal (net als bij de
sluiting in het afgelopen voorjaar) een tegemoetkoming aan u uitbetalen, mits u de facturen heeft
voldaan. U ontvangt de tegemoetkoming automatisch op uw rekening en hoeft dit dus niet zelf aan te
vragen. De datum hiervoor is nog niet bekend. Wilt u gebruik maken van noodopvang, dan dient u dit
vooraf bij ons aan te vragen.
De Nationale voorleesdagen 2021 staan in het teken van het boekje: Coco kan het! Hierbij deel ik een
leuk filmpje met u: https://youtu.be/9N3199aeT9E

Vragen

Indien u verder vragen heeft, wilt u ons deze dan per e-mail laten weten? Ons mailadres is info@swwbv.nl

Tot ziens!
Hartelijke groet,
Namens het team van SWW
Joyce Boom
Directeur-bestuurder

