Nieuwsbrief
TT-Teams

lidmaatschap van de OKG’s, inmiddels heeft een
drietal ouders zich definitief aangemeld als lid
van de OKG.
De moeder van Bas en Kathy van de locatie Tante
Marlie gaan zich inzetten voor de OKG en de
moeder van Thijs gaat dit doen op de locatie
Tante Riet. Graag willen we op alle locaties weer
een volwaardige OKG, dus hopen we dat, na enige
bedenktijd, dat er nog meer ouders zijn die zich
willen aanmelden.
Schroom dus niet, meld u aan……….

December 2016

Samen meepraten in het belang van uw en
andermans kinderen!

Inhoudsopgave

Binnenkort zullen wij u informeren over het
nieuwe e-mail adres van de OKG zelf.

BSO kerstvakantie 2017, OKG , Kerst-en
Oud/Nieuwjaar periode, personeel

Kerst-en oud/Nieuwjaar periode

Vrijwilligsters, training, aardig,netjes enrustig
Sint en Kerst
Locatie info, bezoeken DGJ
Bereikbaarheid en tips.
We kijken even terug en Kathy stelt zich voor
Tot slot

“ BSO Kerstvakantie 2016/2017 “
Het BSO- coördinatieteam had een interessant
vakantieprogramma samengesteld.
Het herfstvakantie thema was “Glitter en
Glamour”.
Een korte vooruitblik vind u op onze web-site
onder het kopje “Nieuws”..

Ouder Klankbord groep
Konden wij u in de vorige
nieuwsbrief verheugd melden dat
er enkele ouders zich gemeld
hadden die belangstellend waren in het

Zoals bekend zijn wij de periode tussen kerst en
oud/nieuw gesloten. Hoewel het mogelijk was om
in deze periode apart opvang in te kopen wordt
hier geen gebruik van gemaakt. Dit betekend dat
alle locaties in de periode tussen 27 en 31
december gesloten zullen zijn.
PERSONEEL
Het zwangerschapsverlof
van Mariska zit er bijna op.
Dit betekend echter niet dat
zij weer terug zal keren op
de groepen. Zij heeft
namelijk besloten om zich voorlopig geheel te
wijden aan haar twee zoons.
Haar plaats op BSO het Schelfje zal vanaf 1 januari
worden overgenomen door onze nieuwe collega
Kathy (stelt zich elders aan u voor). Kathy zal
daarnaast ook gaan meedraaien op de groepen bij
KDV Tante Marlie. Zij is recent al een daagje wezen
proefdraaien.
De komst van Kathy bij de BSO betekend niet dat
Cathalina hier weggaat. Zij blijft ook na de
jaarwisseling op de dinsdaggroep.

VRIJWILLIGSTER (S)

Begin Februari/eind maart krijgen de
medewerkers in twee groepen, een workshop aan
geboden. Bewustwording van Taal en Interactie,
bewust communiceren en het effect op het
begrijpen niet alleen nazeggen.
Meerwaarde door begrijpbare communicatie,
beter articuleren en bewust bezig zijn met Taal
en Interactie om kwaliteit verbeterend bezig te
zijn.

Onze vrijwilligster Petra, die op dinsdag en
donderdag aanwezig was op de locatie Tante Riet
heeft ons inmiddels verlaten. Zij was ook
vrijwilligster in de avonduren in de Open Waard in
Oud-Beijerland (waar ze ook woont), hier kon ze
een 5 daagse invulling krijgen van haar vrijwilligers
werk. Ze gaat er nu helpen bij het serveren van
ontbijt. Voor haar een prima invulling van haar
dagritme omdat ze hier op de fiets naar toe kan.
Inmiddels hebben we afscheid genomen van haar.
Wij zijn haar erkentelijk voor de periode dat ze bij
ons vrijwilligerswerk heeft gedaan en hopen dat ze
veel plezier zal hebben bij de Open Waard.
Voorleesvrijwilligster:
Op de locatie Tante Marlie, hebben we al geruime
tijd, vanuit de bibliotheek Strijen, een
voorleesvrijwilligster . Wekelijks komt zij, elke
keer op een andere dag, bij ons een poosje de
peuters/ kleuters voorlezen, in overleg met de
beroepskrachten word er gekeken wat is het
maand thema en kunnen we er een mooi boek bij
vinden. Dit lukt prima omdat zij voor ons de
mooiste boeken uit kan zoeken uit de bibliotheek.
Wij zien dit als een fijne aanvulling en zijn erg blij
met deze
samenwerking en
hopen dit voort te
zetten het
komende jaar.
Cursus/Training
Alle medewerkers hebben dit jaar de cursus Taal
en Interactie gedaan en deze afgerond. Eén
medewerker heeft de cursus Train de Trainee
gedaan en afgerond. Zij gaat vervolgens nu
Incompany trainingen geven die gerelateerd zijn
aan taal en interactie.

Het is n.l. bewezen dat zeer jonge kinderen al taal
kunnen begrijpen, zelfs als zij niet kunnen praten.
Vraag is hoe gaan we hier mee om en hoe passen
wij dit toe, in de workshops zullen er handsvaten
aangereikt worden zodat we dit effectief kunnen
toepassen.
Omdat dit alles Incompany kan worden geregeld
vinden de workshops buiten opvang uren plaats.
Op alle locatie’s.

Aardig- Netjes- Rustig.
Begin van het nieuwe jaar gaan we op “alle”
locaties aan de slag met deze bovenstaande
begrippen.
Hoe en waarom!
In het kader van “It takes a whole village to raise
a child”
Er is bij verschillende organisaties een
bewustwording en besef dat de normen en

waarden van ieder mens anders zijn, waardoor er
maatschappelijk een tendens is dat deze
belangrijke omgang waarde vervlakken.
OBS de Meerwaarde in Strijen heeft het initiatief
genomen om gezamenlijk met sportverenigingen,
zorginstellingen, PSZ en Kinderopvang een breed
draagvlak te vormen om de normen en waarden
op een positieve manier uit te dragen.
Aangezien wij tot deze doelgroep behoren,
sluiten wij als organisatie aan om deze begrippen
vorm te geven in een doelbewuste werkbare
vorm.
*Een positieve benadering, hoe je gedraagt
tegenover elkaar.
*leren hoe je op respectvolle manier met elkaar
omgaat.
*en daarmee de omgang met elkaar thuis ook
positief bevordert.
* niet nieuw voor ons wel vernieuwend.
Onze benadering is, het kind staat centraal, ieder
kind wil lief gevonden worden. Iedereen dus ook
een kind wil waardering voelen van een ander.
Het is echter zo dat niet ieder kind hiervoor al
over de juiste vaardigheden beschikt.
Het kind vraagt dan nadrukkelijk
”Leer mij deze vaardigheden”. Door straf weet ik
wel wat ik niet moet doen. Maar niet wat ik wel
moet doen om de situatie te veranderen.
Als ik deze vaardigheden niet allemaal kan leren,
accepteer mij dan zoals ik ben.
In het kader van de kinderparticipatie zullen we
in begin januari de kinderen van de BSO hier in
betrekken en samen met hen kaders neer zetten
om deze drie begrippen te omarmen.
Sint 2016;
SINT-NICOLAAS;
Gelukkig hebben de kinderen
weinig tot niets
meegekregen van de zwarte
pieten discussie,
maatschappelijk verandert
de inhoud maar blijft de
discussie !!!
Wij gaan voor een sociaal, vriendelijk kinderfeest
met warmte, vriendelijkheid en gezelligheid.
Zonder cadeautjes voor het individu, maar met
cadeautjes voor de groep( voor elke doelgroep
iets ). Spullen die de saamhorigheid benadrukken

warmte en er voor
elkaar zijn is waar
het hele leven om
draait.
Sint-Nicolaas is
weer naar Spanje maar heeft ook onze locaties
bezocht, net als de afgelopen jaren hebben we er
een fijne gezellige maar bovenal bijzondere dag
van gemaakt met gezamenlijk pakjes openen en
pepernoten maken, muziek en bewegen, kortom
een fijne tijd die zonder angst of bang makerij een
top dag was.
Kerstmarkten voor goed doel

Op obs de Schelf hebben onze beroepskrachten
zich gezamenlijk met de school ingezet voor
Serious Request door op de kerstmarkt voor een
vrije gift kerstlampjes op te pimpen hebben zij
een bijdragen kunnen leveren aan de opbrengst
voor dit goeie doel.
Ook op de Eendragt hebben de beroepskrachten
van KDV Tante Riet en BSO de Hitsert op de
kerstmarkt hun steentje bij gedragen aan dit
zelfde goede doel door voor een vrije gift
kerstballen op te pimpen. Compliment voor deze
inzet “wat uit je hart
komt is altijd goed”.
Beide scholen zullen
via hun eigen
nieuwskanalen de
opbrengst voor Serious
Request bekend
maken.
Locatie Tante Riet en BSO de Hitsert
Inmiddels draaien we al weer even op de nieuwe
locatie en raakt alles gewend en vertrouwd. De
samenwerking met het team en directie van obs
de Eendragt verloopt soepel en begripvol naar
elkaar.

De verhuizing heeft, zoals we dat reeds eerder via
de mail vermeld hebben, twee nummer
wijzigingen ondergaan.
Het LRKP (Landelijk register Kinder-en
Peuteropvang)nummer is gewijzigd in
856602383.
Het telefoonnummer op de nieuwe locatie is 0612138177 geworden. Heeft u iets door te geven
kan dit ook via WhatsApp op dit nummer.
Voor de BSO is er qua nummers NIETS gewijzigd.
Locatie Tante Riet, BSO de Histert en BSO Het
Schelfje ontvangen bezoek van de DGJ.
In de afgelopen weken is de DGJ langs geweest op
de locatie Tante Riet, BSO de Hitsert en BSO het
Schelfje. Zodra de rapportages hiervan zijn
verschenen ontvangen u hiervan bericht via de
bekende kanalen.
Op voorhand kregen we complimenten voor de
benader - en werkwijze van alle beroepskrachten van
de DGJ inspecteur.
Bereikbaarheid .
Omdat nog niet iedereen precies begrepen heeft
hoe het zit qua bereikbaarheid een korte
herhaling vanuit onze vorige nieuwsbrief.
Door de verhuizing van de locatie KDV Tante Riet
heeft deze locatie een nieuw telefoonnummer
gekregen.
Op dit nummer 06- 12138177 zit niet alleen SMS
maar ook voicemail en WhatsApp
mogelijkheden.
U kunt de locatie dus op diverse
manieren bereiken.
Bereikbaarheid (2)
Soms gebeurd het dat ouders ’s morgen in alle
vroegte (soms zelfs voor 7 uur) of tegen ophaaltijd
naar kantoor bellen om iets door te geven.
Daarom het verzoek de tijden voor kantoor in de
gaten te houden en buiten deze tijden rechtstreeks te
bellen met de locaties.

BSO “de Hitsert” (Zuid-Beijerland) 06-83718277
KDV Tante Marlie (Strijen) 078-6742222
BSO” Het Schelfje” (Gravendeel) 06-48110757

De gegevens voor kantoor zijn;
Postadres
Kinderopvang TT-team bv.
p/a Lisztplein 8
3261 JS Oud-Beijerland

Afdeling P&O/Administratie
Telefonisch 0186-623384
bereikbaar maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur
en tussen 13.30 tot 17.00 uur
Enquête

In de afgelopen weken is er een enquête uitgezet om
een aantal onderwerpen wat beter aan het voetlicht
te brengen. De inzend periode is inmiddels voorbij
en op dit moment worden de resultaten op een rijtje
gezet. Begin 2017 gaan we bekijken of er onder
ouders behoeften zijn waarmee wij ze kunnen
helpen. In een aparte nieuwsbrief komen we hier
volgende maand op terug.
Handige tips voor u
Naar aanleiding van onze oproep in de vorige
nieuwsbrief zijn er een aantal nuttige tips
binnengekomen. Tips die kunnen helpen bij
dagelijkse ongemakken.
Brandwondje of een muggen bult =leg hier even
een gebruikt (afgekoeld) thee zakje op het zal
kalmer aanvoelen!!
Theezakje =ongebruikt leg dit een nacht in een
schoen, de soms onplezierige geur die hier uit
kan komen wordt minder!!
Vaseline wie heeft het niet in huis?? Wist u
dit????Kauwgom in het haar,flink insmeren met
vaseline de kauwgom is er zo uit.
Wielen van rolschaatsen, skateboard enzo, hier
mee insmeren ze lopen als een trein .
Waterkringen op uw houten tafel,wrijf in met
vaseline laat nachtje zitten wegvegen klaar.

Waar zijn zij te bereiken:

Splinter ergens in uw huid??

KDV Tante Riet (Zuid-Beijerland) 06-12138177

Een eetlepel backing soda en een lepel
water,maak een pasta smeer op de plaats waar de

splinterzit en doe er een pleister op, de backing
soda zal de splinter er uit drukken.!!
Bedankt voor de binnen gekomen tips we horen
graag als ze gebruikt zijn volgens de tipgevers
helpen ze echt.
Even kort achterom kijken..
In 2016 waren er weer tal van activiteiten die
voorbij zijn gekomen. Samen met u kijken we nog
even kort terug middels een opsomming van
activiteiten die hebben plaats gevonden.
Super gezellige, drukbezochte, Opa en Omadagen,
een locatie familie brunch en/of high thee,
heerlijk gesmikkeld van de pannenkoeken op de
nationale pannenkoekendag, heel veel opa’s en
oma’s zijn komen voorlezen op de voorleesdagen
prima thema vonden we, de Annie
M.G.Schmidtweek, pronk stukken zijn gemaakt
voor Vader en Moederdag, we hadden de
complimentenweek met de complimenten boom
of lijn, koningsdag met spelletjes, een verhuizing
met de inloop kijkochtend, Sintfeest, Aan de
modderdag deden we weer graag mee lekker vies
mogen worden. Beroepskrachtendag werd
uiteraard gevierd wij hebben immers de
zorgzaamste bij ons in huis! Dierendag ging ook
niet ongemerkt voorbij weet u nog de geitjes,
feest op obs de Eendragt voor hen de 100ste
leerling die werd ingeschreven terwijl wij juist
na vier fijne jaren kinderopvang dit kindje
“overdroegen”aan het onderwijs (pleinfeest).
Nationale buitenspeeldag ook daar zijn we dit
jaar niet aan voorbij gegaan. Gezamenlijke
projecten zoals de minimoestuintjes op alle
locaties, ook hebben we in samenwerking met het
voedingsbureau de voeding lijn aangepast naar
de maatstaven van nu, de vernieuwde schijf van
vijf. Bij de BSO stond elke vakantie in het teken
van een thema. Daarnaast hadden de
coördinatoren diverse workshops voor de
kinderen in petto. Van spinnenwebben maken, tot
wollen pompoenen beestje en van koken met z’n
allen tot het maken van fotolijstjes. Halloween
potjes, jam,appelmoes en kruidenazijn maken,
speciale glitterlijm,enz. Het was ook op de BSO
een druk programma.
Tot slot een Chrismas Shopping Night bij
Modehuis Konijnendijk tot stand gekomen in

samenwerking met
en door TTteam ZBL
(een groot
compliment aan
Natascha).
Kortom een
bijzonder druk maar
fijn jaar vol sociale,
warme momenten. Ons moto blijft ook in 2017
“Wacht niet op bijzonder momenten, wij
maken gewone momenten, gewoon bijzonder”
NIEUWE BEROEPSKRACHT KATHY.
Zoals eerder in deze nieuwsbrief aangekondigd
zal vanaf 1 januari a.s. Kathy als nieuwe
beroepskracht ons team komen versterken. Zij
stelt zich kort aan u voor. Tijdens de eerste
weken van januari zal zij dit ook op de diverse
groepen aan u persoonlijk doen.
KATHY; Graag wil ik mij aan
jullie allen even voorstellen.
Mijn naam is Kathy Lagendijk
en ik ben 30 jaar oud. Ik woon
samen met mijn vriend Dave,
zoon Sam (7) en dochter
Reese (2) in Rhoon.
Wat ik zoal leuk vind om te doen in mijn vrije tijd is
samen met de kinderen naar het bos of strand te
gaan. In het weekend ben ik vaak te vinden langs
het veld bij een voetbalwedstrijd van Sam.
Verder spreek ik regelmatig af met familie of
vrienden voor gezellige etentjes en/of
gezelschapsspelletjes.
In 2007 heb ik mijn SPW diploma behaald. Ik heb
toen 2 jaar in de gehandicaptenzorg gewerkt.
Nadat ik moeder werd van Sam ben ik in de
kinderopvang gaan werken in Barendrecht. Ik heb
hier zo’n 2,5 jaar met heel veel plezier gewerkt.
Vanwege reorganisaties heb ik toen besloten om de
opleiding verpleegkundige te gaan volgen door
middel van werken/leren.
Tijdens deze opleiding heb ik ontzettend veel
interessante dingen geleerd en gezien.

Eén van de dingen die ik leuk vind aan het werken
binnen de kinderopvang is de onbevangenheid en
speelsheid van kinderen. Vandaar dat ik er ook erg
naar uit kijk om per 1 januari te beginnen bij het
Tante Thea Team.
Mocht je nog iets van mij willen weten, vragen staat
vrij.

TOT SLOT!
Nog even en dan zit 2016 er op en beginnen we met
allerlei voornemens aan 2017.
Laten we er samen iets van maken, accepteer dat een
mens fouten maakt en

NAMENS DE DIRECTIE EN DE
BEROEPSKRACHTEN

www.twitter.com/kotantethea

www.facebook.com/kotantethea

