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Inhoudsopgave
Agenda November/December

Datum
Locatie
5 december ALLE
LOCATIES
25 en 26
ALLE
december
LOCATIES
27,28,29
ALLE
december
LOCATIES


Bijzonderheden
Sluiten om 17.30 uur
vanwege Sinterklaas
GESLOTEN vanwege 1e
en 2e kerstdag
GESLOTEN*

Deze dagen kunnen alleen via extra inkoop (en bij voldoende
belangstelling) worden afgenomen. Sluitingsdatum voor
aanmelding 15 november a.s.

Zwerfboek.

Zwerfboek
OKG
Kinder EHBO
Mentorschap
Overdrachtsformulier
De wet innovatie en kwaliteit kinderopvang
Nieuwe beroepskracht stelt zich voor
Personeelsnieuws
For You 2e editie
DG&J ZHZ-inspecties
Juffendag
Vakanties
Tarieven 2018
Instagram

Maandag 18 september was eindelijk de grote dag,
een meneer met een hele grote mooie ketting om
(burgemeester Stoop van Korendijk) en een jonge
dame (Isa) met een paardenstaart, die heel veel van
Parijs houd, hebben mij meegenomen.
Ze hebben beloofd als ze mij gelezen hebben, mij
ergens voor een andere lezer neer te gaan leggen. De
aanwijzingen om mij te vinden komen op mijn
Facebook pagina
(https://www.facebook.com/profile.php?id=1000217
87890122 ) terecht dus hou die in de gaten.

Tot slot
Isa (van BSO de Hitsert)
ontving als eerste van
mevr. van Swieten het

jeugd zwerfboek (van René Kerkhoven) over
avonturen op Tiengemeten.
Zij vertelde mij dat ze al een plaatsje had uitgezocht
waar ze mij zou gaan verstoppen als ze mij
uitgelezen had.
Ook mevr. van Swieten deed een duid in het zakje
voor het stimuleringsproject door een nieuw boek in
de zwerfkast te stoppen.
Mevr. Schipper van TTTeam, initiatiefneemster van
het leesproject, ontving niet
alleen de speciale gasten van
vandaag, burgemeester
Stoop van Korendijk, Mevr.
Rika van Swieten directeur van obs de Eendragt en
Isa Krullaars maar ook zij stopte een nieuw boek in
de zwerfboekenkast in de hal van de Eendragt, vlak
bij de ingang van BSO de Hitsert.

Ouder Klankbord groep
Onze eerdere oproepen voor leden
van de OKG’s, hebben er voor
gezorgd dat een aantal ouders zich
hebben aangemeld. Inmiddels is voor de OKG een
mail adres aangemaakt. Dus mocht u zich ook willen
aanmelden of een vraag hebben of een probleem
willen voorleggen dan kunt u dit mailadres hiervoor
gebruiken.

OKGTT@outlook.com.
Samen meepraten in het belang van uw en andermans
kinderen!

Kinder EHBO
Verder op in deze
nieuwsbrief kunt u
meer lezen over de
veranderingen
binnen de
kinderopvang die de
komende jaren gaan
plaats vinden.
Één van de regels die op korte termijn (1 januari
2018) al van kracht wordt is dat er altijd, zodra er
kinderen in een locatie aanwezig zijn, iemand van de
PM-ers moet beschikken over een EHBO certificaat
specifiek gericht op kinderen.
De afgelopen en komende periode (25 november)
zijn een aantal teamleden druk bezig geweest om
hun certificaat te behalen. Het doel is dat straks op 1

januari a.s. iedere lid van het team over een EHBO
certificaat beschikt. Nu nog is de hulpverlening meer
op BHV gericht en is er iemand aanwezig met zorg
kunde.
Er is voor gekozen om het volgen van de EHBO
cursus zoveel mogelijk zonder het verstoren van de
opvang te doen. De meeste team leden zullen
daarom de cursus binnenkort op een zaterdag
volgen, zodat u als ouder hier geen last van heeft. De
overige leden die niet de gezamenlijk de cursus
volgen doen in hun vrije tijd (bv. avonduren).

Aanpassing mentorschap.
Een andere nieuwe regel die
ingevoerd gaat worden is het
voeren van een mentorschap. Uit
eerdere berichtgeving van ons
heeft u al kunnen lezen dat wij
voor de officiële invoering van
het mentorschap al aan de slag zijn gegaan met het
mentorschap.
Wij hebben vanaf het nul punt een belangrijke lijn
uitgezet om de kinderen te volgen in hun
ontwikkeling. Dit gebeurd via het zogenaamde kind
volgsysteem.
Doordat er op een relatief kort termijn grote
veranderingen voor wat betreft kunde op
ontwikkeling gebied beschikbaar is gekomen/komt,
denk hierbij aan neurologische wetenschap,
maatschappelijke veranderingen en persoonlijke
competenties, is het mogelijk om heel direct per kind
zorg te bieden waar dit gevraagd wordt.
De mentoren kunnen op deze wijze op reguliere
tijden aanpassingen toepassen om zo het kind een
vangnet te geven dat rondom het kind steun en
handvaten bied, om optimaal te kunnen ontwikkelen
binnen de mogelijk heden die een kind heeft.
Wij hebben per kind niet alleen een mentor
aangesteld, die een kind volgt in zijn/haar
ontwikkeling, steunt en stimuleert maar er wordt
tevens voor elk kind een persoonlijk doel
vastgesteld.
Om dit doel na te streven wordt op een speelse
manier, daar waar deze ondersteund moet worden,
handvaten aangeboden aan het kind. Samen met het
team (per locatie) zal regulier hier een evaluatie op
plaats vinden om zo de juiste vorm per kind aan te
bieden binnen de groep.

De mentor zal zorg dragen dat dit gedocumenteerd
wordt en met u als ouder zal op reguliere basis een
10 min gesprek aangeboden worden .Het is aan u als
ouder om daar wel of niet gebruik van te maken.
Ervaring heeft ons geleerd dat alle ouders een druk
leven hebben, werk, gezin, sport ,studie vandaar dat
de mentor van uw kind een afspraak met u zal
maken op een breng of haal moment zodat u hier
niet extra voor hoeft te komen.
Overdrachtsformulier.

ouderenzorg gewerkt maar gemerkt dat hier mijn
passie niet echt ligt. In het verleden heb ik
regelmatig met kinderen te maken gehad en weet dat
het helemaal het einde is om er mee te mogen
werken.
In mijn vrije tijd ga ik er regelmatig op uit met mijn
2 hondjes en schaaf ik daarnaast met ski techniek bij
op de piste van Snowworld zodat ik helemaal klaar
ben voor onze jaarlijkse wintersport vakantie in
Oostenrijk.
Personeel.

Overdracht formulier naar de Basisschool of een
andere BSO organisatie. Deze wordt ingevuld door
de mentor en gezamenlijk met de ouders
doorgenomen en als deze toestemt met de inhoud,
wordt deze naar de Basisschool gestuurd en evt naar
de andere BSO . Daardoor gaat de voorschoolse
informatie die er is niet verloren en tevens kunnen
we de doorlopende lijn met de school borgen.
De wet innovatie en kwaliteit kinderopvang
De regering heeft binnen de WIKK,
21 nieuwe regels uitgezet. Deze
zullen vanaf heden tot uitloop van één
tot twee jaar geïmplementeerd
worden om de kwaliteit te borgen en
daar waar dit kan te optimaliseren.
Een aantal van deze regels zijn inmiddels al
geïmplementeerd andere komen later in beeld en er
zijn door de branche ook een aantal regels inmiddels
terug genomen naar de landelijke
onderhandelingstafel aangezien deze goed leken
maar niet werkbaar in de praktijk konden worden
uitgevoerd.
Dit houd tevens in dat de beroepskrachten de
komende tijd bij of aanvullende cursussen/
workshops zullen volgen.
“Nieuwe beroepskracht
Tamara”.

Op haar droomvakantie naar
Amerika wachtte Willemijn
een grote verassing. Daar
werd zij door haar vriend ten
huwelijk gevraagd. Na van de
eerste “schrik”bekomen te
zijn, zei ze volmondig “Ja”.
In de loop van het volgend jaar zal Willemijn in het
huwelijk treden.
For You magazine (Hoekschewaard)
Inmiddels is ook de 2e editie van het For You
magazine verschenen. Dit gratis magazine had dit
keer groei en ontwikkeling als centraal thema. Ook
in deze 21e editie heeft TT-Team weer een bijdrage
mogen leveren.
Dit gratis magazine, wat te vinden is bij tal van
supermarkten
(met name bij
AH/Etos),
medische
praktijken en
ziekenhuizen,
heeft steeds een
rode draad als
thema uitgaven.
Na de jaarwisseling komt de 3e editie uit.
DG&J inspecties.

Onze nieuwe beroepskracht
Tamara is 26 jaar oud en
sinds juni van dit jaar
getrouwd.
Samen met mijn man woon
in Strijen en wij hebben 2
hondjes en 2 katten. In de
afgelopen 5 jaar heb ik met plezier in de

Inmiddels hebben we op alle locaties, KDV en BSO,
bezoek gehad van de DG&J ZHZ toezichthouder.

Van deze inspecties ontvangen we uiteindelijk een
inspectierapport, deze zijn zowel op de DG&J site,
alsmede in het LRKP register, als op onze eigen site
te bekijken. De DG&J ZHZ toezichthouder
presenteert eerst een concept rapport alvorens het
definitief wordt gemaakt. Zodra een rapport
definitief verschijnt het dus op de diverse sites. Het
inspectierapport van KDV Tante Marlie staat
inmiddels op de diverse sites. Van de andere
verwachten wij binnenkort te kunnen melden, de
concepten zijn inmiddels door ons ontvangen, dat de
rapporten definitief zijn.
Onze complimenten daarbij gaan uit naar het
voltallige team, want bij alle locaties werd er
geobserveerd en gerapporteerd en tevens door de
toezichthouder geconstateerd dat er gewerkt werd
met kunde volgens het opgestelde pedagogisch
beleidsplan.
Het team benaderde, volgens de toezichthouder, de
kinderen positief, liefde -en respectvol, volgends de
vastgelegde plannen.
Waarneembaar was dat zij inmiddels op de hoogte
waren van de vernieuwde werkwijzen en al erg ver
met de uitvoering van de vernieuwde 21 regels.
Wij als organisatie zijn daarom ook erg trots dat dit
team( organisatie breed) uitblinkt in samenwerken
en de kinderen ondersteunt daar waar dit gevraagd
wordt.
Juffendag (1)
In september was het weer jaarlijkse nationale
juffendag. De directie zetten daarbij alle teamleden
in het zonnetje met een gepersonaliseerde
receptenplankje. Als dank voor hun inzet in het
afgelopen jaar ontvingen alle teamleden een
keukenattribuut met daarop een persoonlijk recept
wat de directie bij het teamlid vond passen.

Het wachten nu is op één van de teamleden die het
recept uit probeert en het ons laat proeven.
Juffendag (1) – Locatie Tante Riet
Het begint zo langzamerhand een traditie te worden
op de locatie Tante Riet. Al een paar jaar achter
elkaar organiseren de PM-ers van deze locatie een
eigen juffendag voor alle ouders en hun kinderen.
Ook dit jaar was er weer een thema aan mee
gegeven, waardoor de PM-ers allemaal feestelijk
verkleed waren. Met buitenspelletjes, hapjes en
drankjes werd het een feestelijke bijeenkomst.
Locatienieuwtjes.
Tante Marlie
Bij KDV Tante Marlie
hebben we al langere tijd
een hele lieve
voorleesvrijwilligster
Marja, zij komt elke
week(op wisselende
dagen) op thema
voorlezen bij de peuters
/kleuters dit is voor
beiden een gezellig en
leerzaam moment.
Doordat zij momenteel in een zware periode in haar
leven zit, omdat ze in korte tijd twee dierbare
verloor, willen wij benadrukken dat wij het enorm
waarderen dat zij de kinderen altijd op een fijne,
liefdevolle manier voorleest zelfs in een voor haar
persoonlijke moeilijke tijd. En dat zij er voor
gekozen heeft deze voorleesmomenten niet over te
slaan. Ze vind zelf dat deze afleiding op zo’n
moment voor haar een stuk verwerking is.
Tante Riet
Op de locatie Tante
Riet hebben ze er voor
gekozen om op
reguliere basis de
bibliotheek te bezoeken
met de oudste peuters.
Deze groep gaat om de week op wisselende dagen
(dinsdag/donderdag) naar de bibliotheek, deze
bibliotheek is ook zeer behulpzaam om elke vier

weken mee te denken en te adviseren welke boeken
passen bij het gekozen maand thema voor de
doelgroep.

boot van Sinterklaas en de ander in gedachte de
kerstboom al heeft opgetuigd, verlangd een ander al
weer naar de eerste week van 2018.

Inmiddels zijn ze hier mee gestart en was dit een
“echt” uitje ,een belevenis die prima past in het
speels leren hoe gedraag je je onderweg en in de
bibliotheek, het voorlees moment was spannend en
heel erg leuk. De kinderen kijken al uit naar de
volgende keer.

Een jaar waarin voor de kinderopvang zo wie zo het
een ander gaat veranderen door de maatregelen die
voormalig minister Asscher. Gelukkig is het besluit
inmiddels genomen dat sommige maatregelen
gefaseerd ingevoerd gaan worden. Niet het hele
pakket gelijk maar in stukken invoeren moet er voor
zorgen dat alles een beetje overzichtelijk blijft.

Vakanties

Onduidelijk is nog wel wie alle maatregelen precies
gaat bekostigen, de branche die net weer enigszins
aan het opkrabbelen is of de overheid die de regels
ingevoerd wil hebben.

De BSO locaties hebben al hun vakantieperiodes
weer gehad voor dit jaar. De coördinatoren kunnen
terugkijken op een geslaagd jaar waarin dankzij de
diverse thema’s leuke vakantieprogramma’s konden
worden gepresenteerd. Op onze website en de social
media kunt u nog eens op gemak terug kijken op alle
belevenissen en wat er zoal heeft plaats gevonden.

Wat er ook gebeurd de komende tijd, we hopen met
elkaar op een hele gezellige periode waarmee we het
jaar kunnen afsluiten, want…

''Stel plezier dat je vandaag kunt
hebben niet uit tot morgen.''

Tarieven 2018
Over enkele weken (medio eind november)
verschijnen de definitieve tarieven voor 2018. Let
dus op uw mailbox, heeft u begin december geen
mail hierover gehad stuurt u dan even een berichtje
naar info@tantethea.nl

www.twitter.com/kotantethea

Instagram
Sinds begin november verschijnen de laatste
wetenswaardigheden van TT-team ook op
instagram.
Dagelijks
te
volgen
op
www.instagram.com/kotantethea.

www.facebook.com/kotantethea

TOT SLOT!
Nog even en dan zit
2017 er weer op. De
tijd vliegt nu
eenmaal. Waar de
één nog reikhalzend
uitkijkt naar de
aankomst van de
https://www.instagram.com/kotantethea/

