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Beste ouder(s) & verzorger(s),
In onze vorige nieuwsbrief informeerden wij u over onze stip op de horizon; onze visie, missie en
kernwaarden. Graag laten wij u zien hoe we met deze kernwaarden in de praktijk aan de slag gegaan zijn.
Al onze pedagogisch medewerkers kregen namelijk de opdracht kritisch naar hun groep te kijken. Zij
kwamen op basis daarvan met diverse plannen om de waarden: warmte en gezelligheid, huislijkheid,
avontuur en maatschappelijke relevantie nog beter tot hun recht te laten komen. In de bijlage van deze
nieuwsbrief delen wij vol trots de resultaten daarvan met u. Zo krijgt u een klein inkijkje op onze locaties.

Feestjes vieren bij SWW

Bij de kinderopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang worden regelmatig feestjes gevierd. Een
verjaardag, de geboorte van een broertje of zusje, het afscheid van de groep. Elke groep heeft hierbij haar
eigen vaste rituelen, zoals bijvoorbeeld het versieren van de stoel van de jarige of het zingen van bepaalde
liedjes. En er mag worden getrakteerd.

Tijdens de corona trakteren wij bij SWW alleen ‘coronaproof’. Dat wil zeggen dat we alleen voorverpakte
traktaties uitdelen. Wees gerust: je kunt er nog iets leuks van maken wanneer je dat graag wil, zonder dat
het meteen ongezond hoeft te zijn.
• Bij de buitenschoolse opvang mogen kinderen een traktatie van de bso uitdelen. Zij hoeven zelf geen
traktatie mee te nemen;
• Bij de kinderopvang 0-4 en de peuteropvang mogen de kinderen zelf een traktatie meenemen, let op:
dit is geen verplichting!
• Sommige kinderen zijn nog helemaal niet toe aan het vieren van hun verjaardag in de groep of vinden
het juist heel spannend. Daarnaast vragen we jullie steun bij het trakteren. Samen houden we feestjes
leuk en gezond als we allemaal de traktaties klein en niet te calorierijk maken. Kies voor fruit in een
‘eigen verpakking’, denk aan mandarijntjes of een banaan. Die kun je verpakken in een leuk jasje.
• Kleine voorverpakte porties gedroogd fruit, zoals een doosje rozijnen.
• Leuke traktatie-ideeën vind je op de website www.voedingscentrum.nl/trakteren en traktaties met fruit
en/of groente op de website www.gezondtrakteren.nl
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Prietpraat

Prietpraat bij het Zandkasteel: kindje T. is bijna 3 jaar. Gesprek aan tafel gaat over waar we wonen. T: “Ik wil
niet in Miste wonen, daar kun je niets zien!”
Prietpraat bij de Klaproos: kindje J. Mag ik nog meer toeitaas (koeienkaas), ja dat mag J. Waar wordt de
kaas van gemaakt dan? Van toeien natuurlijk (koeien)
Prietpraat Springplank: Kindje Z: “ik ben benieuwd wanneer opa en oma komen?” pm-er: “ojaa, komen ze
bijna terug van vakantie? Weet je hoeveel nachtjes je nog moet slapen?” Z: “nee, ze zijn al terug!” pm-er:
“aha, hebben ze het leuk gehad?” Z: “ja best, ze zijn ook bruin geworden.”

Mededelingen
•

•
•

•
•

Vanwege het coronavirus waren de kinderopvang en peuteropvang van 16 dec. tot 7 feb. gesloten. De
BSO is helaas nog steeds gesloten. De overheid heeft u gevraagd ook tijdens de sluiting uw facturen
door te betalen. U ontvangt vanuit de overheid en voor een stukje vanuit SWW compensatie voor de
sluitingsperiode. De overheid heeft laten weten de betaling ineens te doen, zodra de BSO ook weer
geopend is. U treft hierover de laatste informatie op: https://www.svb.nl/nl/kinderopvang/
Madelon Holweg gaat zich per 1 april volledig richten op onze VVE (voor- en vroegschoolse educatie)
projecten. Zij deed dit tot op heden naast het leidinggeven aan de peuteropvang locaties.
Per 1 april start Chantal Ariens als interim Manager. Chantal is een ervaren manager die in de afgelopen
15 jaar binnen diverse kinderopvang organisaties als manager heeft gezorgd voor kwaliteit en
continuïteit. Zij zorgt voor een warme overdracht naar de nieuwe leidinggevende die we hopelijk zo snel
mogelijk vinden en permanent aan ons gaan binden.
Op locatie de Springplank gaan wij vanaf 15 april starten met het vergroenen van de buitenruimtes.
Mocht u nieuwsgierig zijn naar de plannen? In de bijlage van de nieuwsbrief van januari treft u de
tekeningen aan.
Graag stel ik u voor aan Linda te Brinke: “Tot voor kort werkte ik als juf op een basisschool. Maar na
jaren in het onderwijs heb ik besloten het roer om te gooien. Want naast mijn bedrijf in interieuradvies
begin ik mijn eigen bedrijf in bijles en huiswerkbegeleiding voor kinderen in het basisonderwijs: STERK
met juf Linda. Hiermee hoop ik kinderen te helpen met hun leerachterstanden zodat ze zich weer sterk
voelen en met een goed gevoel naar school te gaan. Voor meer informatie kijk op:
http://www.sterkmetjuflinda.nl/”. Wij zijn blij dat Linda haar kantoor heeft bij SWW. Op die manier
kunnen ook de kinderen van onze BSO’s die gebruik willen maken, gemakkelijk terecht.

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

