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ook wel waarom, wat een activiteiten hebben
er plaats gevonden!
Bij de BSO hadden we de voorjaarsvakantie,
werd een start gemaakt met allerlei
workshops en kijken we vooruit naar tal van
komende activiteiten.
Binnen de KDV’s kregen we bezoek van een
wethouder, een schooldirecteur en een
gemeente ambtenaar. Daarnaast werd aan tal
van activiteiten
deelgenomen zoals het
voorlezen en de
nationale
pannenkoekendag.
Kortom genoeg stof voor weer een volle
nieuwsbrief.
“ BSO Voorjaars&Meivakantie 2017 “
Het BSO- coördinatieteam
had voor de
voorjaarsvakantie een
interessant
vakantieprogramma
samengesteld.
Het thema was “Landen”.
Tijdens de vakantie brachten we “een bezoek”
aan o.a. China, Italië, Frankrijk en Turkije. Niet
alleen leerde we onze naam in het Chinees
schrijven maar ook culinair deden we de nodige
kennis op wat er zoal in deze landen gegeten
wordt.
De Chinese muur bouwen deden wij op een
middagje tijdens het beweegkriebel moment
zoals dat iedere dag stond ingepland.
Inmiddels zijn de coördinatoren al weer druk
bezig met de volgende vakantie. De mei vakantie
(van 24 april t/m 5 mei a.s.) staat in het teken van
kunst en cultuur. Het complete programma zal
voor de vakantie op onze website geplaatst
worden.

De afgelopen periode.

BSO-activiteiten.

Het eerste kwartaal van 2017 is voorbij
gevlogen. Als we terugkijken begrijpen we

Op onze website vind u ook informatie terug over
het thema waar de BSO locaties op dit moment
mee werken, “Lente”.

Bij BSO het Schelfje (’s Gravendeel) wordt dit
vorm gegeven met de workshop “groene vingers”.

oud papier bak. De opzet is dat deze boeken op
een positieve manier gaan zwerven.

BSO De Hitsert Zuid-Beijerland is meegenomen in
het gemeentelijke initiatief
“Sport in Korendijk”.

Wat is de insteek; Als je thuis een goed boek hebt
die heel is en netjes, maar die je niet meer leest,
kom daar dan mee naar de “Zwerfboekenkast”.
Zet jou boek in de “Zwerfboekenkast”, kies er een
andere voor in de plaats. Je ruilt dus heel simpel
jou boek om met een boek uit de
zwerfboekenkast. Dit mag je zo vaak doen als je
wilt .

Tot aan de zomervakantie
zijn een aantal workshops
opgezet waar kinderen van
Korendijk aan kunnen
deelnemen.

De enigste voorwaarde
is dat jou ruilboek een
kinderboek is
(stripboek mag ook)
heel is en er netjes
uitziet.

Deelnemen betekend wel
dat men zich hier apart
voor moet aanmelden, want
er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.
De gemeente heeft hiervoor een boekje laten
maken wat op alle scholen e.d. is uitgedeeld.
Op de BSO locaties was Valentijnsdag weer een
bijzondere dag. Tal van “ik vind je aardig liefdes”
werden verrast met een versierde tekening of een
geheime brief. Post NL. maakt het de laatste jaren
mogelijk een brief te versturen met alleen een
lippenstift kus als porto erop.
Van deze mogelijkheid werd zowel binnen de
BSO als het KDV druk gebruik gemaakt.
“Zwerfboeken kast Zuid-Beijerland “
Om het voorlezen en
het zelf lezen te
stimuleren, hebben we
(Kinderopvang TTteam) een
“Zwerfboekenkast”
neer mogen zetten in
de hal van de o.b.s de Eendracht (voorzijde Johan
Berkstraat).
Deze zwerfboekenkast is bedoeld om het lezen en
leren ruilen te stimuleren.
In het kader van voorlezen of zelf lezen is leuk
zijn we een project gestart wat bestemd is voor
alle kinderen van peuter, kleuter tot school
leeftijd kortom alle kinderen die in ZuidBeijerland wonen.
In de zwerfboekenkast staan prachtige boeken
die we graag met andere willen delen. Deze
boeken gunnen wij zeker een ander doel dan de

Voor de duidelijkheid, zit je op de school naast
ons, dan mag je ook zo vaak je wilt komen ruilen,
bezoek je de peuterspeelzaal of heb je helemaal
geen voor schoolse of schoolse opvang, ook dan
behoor je tot de doelgroep.
Taal-Interactie
Wij hopen met dit project dat we kunnen
bijdragen aan veel voorlees of lees plezier en dat
op deze manier er meer kinderen gestimuleerd
worden om boeken te lezen (of voorgelezen
worden). Tevens stimuleren we de Taal –
Interactie en dragen we ook ons steentje bij aan
een positief recycle systeem i.p.v aan een
onnodige afval berg.
Nieuwsgierig geworden?!!!!
De “Zwerfboekenkast” staat
als je binnen komt direct in
de hal, herkenbaar aan de
grote voorleesbeer die er op
staat, hij heeft twee fel gele
deuren ook daar staan
boeken in die je kunt/mag
omruilen.
Er hangt een instructie lijstje naast, wij gaan uit
van een positieve ruiling wat inhoud, vertrouwen
in de mensen zodat een volgende na u ook een
heel en net ruilboek aan treft.
“Wie goed doet goed ontmoet “

Het groene vingers project van BSO het
Schelfje (’s Gravendeel).
Op moment dat de lente voor
de deur stond ging bij BSO
het Schelfje het project
“Groene vingers”van start.
Alle kinderen die deelnemen
aan de BSO kregen een reeds
voor gekweekte orchidee
mee naar huis om hem thuis
te verzorgen. Tot aan de zomer vakantie is het de
bedoeling dat ze de orchidee niet alleen
verzorgen maar dat ze ook regelmatig ons op de
hoogte houd van het wel en wee van hun plant. Ze
kunnen dat doen door op de BSO een stukje te
schrijven en dit vervolgens op het bord te hangen
maar ook door een bericht of een foto te sturen
naar bso@tantethea.nl
Onder het kopje “Nieuws”
op onze website kunnen
we dan regelmatig terug
zien hoe het met de
orchideeën gaat. Niet
alleen willen we op de
hoogte gehouden worden
om iets op de website te kunnen plaatsen,
diegene met de groenste vingers (de laatste BSO
dag van dit schooljaar vind hiervoor een
verkiezing plaats) krijgt nog een leuk presentje.
Om hen een beetje op weg te helpen op de
website
http://www.orchideeenhoeve.nl/orchideeendokt
er.html
kun ze allerlei tips en trucs vinden hoe je een
orchidee het beste kan verzorgen.
Niet alleen thuis maar ook in het BSO lokaal en bij
de beroepskrachten thuis worden er orchideeën
verzorgd.

Ouder Klankbord groep
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……….
Samen meepraten in het
belang van uw en
andermans kinderen!

Visite van…….
Tijdens de nationale
voorleesdagen ontving de
locatie Tante Riet in ZuidBeijerland hoog bezoek.
Mevr. Vuijk van de
gemeente Korendijk kwam langs om een verhaal
voor te lezen.
Het was muisstil toen mevr. Vuijk van de
gemeente Korendijk voor kwam lezen. De
kinderen van KDV Tante Riet zaten ademloos te
luisteren naar het verhaal van “de mooiste vis
van de zee” welke zij voorlas.
Niet alleen werd mevr. Vuijk hartelijk bedankt na
afloop, ze kreeg ook nog een prachtig voorlees
diploma mee voor op haar kamer in het raadhuis.
Voorafgaande aan haar komst werd er druk
“gewerkt”aan het maken van allerlei versieringen
en ook de inwendige mens werd niet vergeten
met “vis”-eierkoeken.
Op de laatste dag van
januari, kwam directeur
Rika van Swieten van
obs de Eendragt langs
om voor te lezen aan de
kinderen van KDV Tante
Riet.
Sinds oktober van het vorige jaar is het KDV
mede gehuisvest in het gebouw van de school. De
kinderen hadden Rika vast al wel eens gezien
maar vonden het toch best spannend haar nu op
hun eigen bank te zien zitten.
Ook Rika vond het best spannend om voor te
lezen en was na afloop zeer verguld met het

presentje wat zij namens de kinderen mocht
ontvangen.

inzichten te krijgen over het effect van het
toepassen van Taal- en interactievaardigheden.

Dinsdag 14 maart jl. bracht wethouder Tanja van
de gemeente Strijen een compliment bezoek aan
de locatie Tante
Marlie.

Bij de tweede workshop is het accent gelegd op
de koppeling tussen zintuigen en het stimuleren
van de taalontwikkeling.

Zij deed een rondje
kinderopvang
“Strien”, om de
diverse aanbieders te
complimenteren met
het behaalde

Dit is via een Train de trainee methode
toegepast, begeleid door Natascha Faber
(waarvoor dank).
Compliment voor alle deelnemers met het
behalen van een positief resultaat.

inspectieresultaat in 2016.
De wethouder kwam niet met lege handen want
zij had voor iedere aanbieder een fleurig ingepakt
cadeautje bij zich.
Bij Tante Marlie werd de wethouder zelf ook
verrast door een bonte lentetekening die de
kinderen van het KDV voor haar gemaakt hadden.
PERSONEEL
In iedere organisatie is de inzet van invalkrachten
onontbeerlijk. Bij vakanties of ziekte van de vaste
krachten is het fijn om te kunnen terugvallen op
“vaste”gezichten.
Vanaf 1 maart jl. is, in de persoon van Samantha
Tuk, een nieuwe invalkracht bij ons gestart.
Elders in deze nieuwsbrief stelt zij zichzelf aan u
voor.
Training
Nadat vorige jaar door vrijwel het gehele team
een Taal- en interactietraining was gevolgd, is er
in februari en maart hierop intern een vervolg
gekomen.
Naast de training voor de beroepskrachten is er
door één van de beroepskrachten de Tink interne
trainersopleiding gevolgd.
Via een tweedelige interactieve workshop hebben
de beroepskrachten van alle locatie hun
deelnamen certificaat behaald.
Tijdens de eerste workshop is er gewerkt met
ervaringsgerichte opdrachten om nieuwe

samen opgroeien
samen opvoeden






Wat is ‘normaal’ gedrag voor een kind?
Hoe kan ik mijn kind helpen met faalangst?
Help! Een puber in huis! Wat nu?
Hoe stel ik duidelijke grenzen, als mijn kind
niet luistert?
Scheiden, hoe kan ik mijn kind hierin
begeleiden?

Voor opvoed- en opgroeivragen over uw kind van 0
t/m 18 jaar kunt u als ouder/opvoeder terecht bij
de schoolmaatschappelijk werker, de
jeugdverpleegkundige of het consultatiebureau. Als
er meer vragen zijn of zorg nodig lijkt, kunnen zij de
schakel zijn richting het Jeugdteam Hoeksche
Waard voor verdere hulp. U kunt uiteraard ook zelf
contact opnemen met het jeugdteam voor vragen
of hulp.
Jeugdteam Hoeksche Waard
Het jeugdteam bestaat uit medewerkers met
verschillende deskundigheid, op een breed terrein
van welzijn en zorg voor kinderen en gezinnen.
Vanuit het jeugdteam krijgt u één vast
aanspreekpunt, die samen met u uw vragen in kaart
brengt, passende hulp biedt en/ of op zoek gaat
naar gespecialiseerde hulp.
Hierbij wordt altijd gewerkt vanuit de eigen kracht
van het gezin en de ondersteuning die de directe
omgeving daarbij kan bieden (zoals familie,

vrienden, school, huisarts etc.). Het jeugdteam
werkt laagdrempelig en biedt zorg dichtbij.
Meer informatie
Op de website www.jeugdteamHW.nl vindt u meer
informatie over het Jeugdteam Hoeksche Waard,
zoals contactgegevens en aanmeldformulieren.
U kunt het jeugdteam maandag tot en met vrijdag
van 09.00 tot 17.00 uur telefonisch bereiken op
nummer 088-1239925 of per mail naar
info@jeugdteamHW.nl.
“Aangepaste openingstijden”.
Wist je dat..:













De jeugdverpleegkundige een rol kan
spelen in de verbinding tussen ouders en
het jeugdteam (bijvoorbeeld door een
groot overleg).
De jeugdverpleegkundige nagenoeg alle
kinderen in de Hoeksche Waard ziet.
Stichting MEE Zuid-Hollandse Eilanden
integrale vroeghulp trajecten kunnen
(IVH) inzetten voor kinderen van 0 tot 7
jaar
Het jeugdteam de mogelijkheid biedt om
observaties uit te voeren.
Het jeugdteam vrijwillige en
laagdrempelige hulpverlening biedt,
waarbij ouders de regie houden over hun
hulpvraag.
Veilig Thuis altijd bereikbaar is voor
consultatie en advies. Ook anoniem.
Het jeugdteam ook graag (na
toestemming van de gezag dragende
ouders) met u mee denkt. Of anoniem.
Het jeugdteam graag van u terug hoort
welke thema’s actueel zijn in het
werkveld, zodat het aanbod hierop
toegespitst kan worden.

Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met het
jeugdteam bij u in de buurt. Voor algemene
vragen kunt u ook terecht via 088-1239925.

In de komende weken is er op verschillende
dagen sprake van aangepaste openingstijden.
Wij verzoeken u hier rekening mee te houden.
Vrijdag 14 april (Goede Vrijdag) zijn alle locaties
tot 18.00 uur geopend. De BSO heeft die dag
“vakantieopvang”.
Maandag 17 april (2e paasdag) zijn alle locaties
GESLOTEN.
Donderdag 27 april (Koningsdag) zijn alle
locaties GESLOTEN.
Vrijdag 28 april zijn alle locaties op de, normale
tijden, geopend.
Donderdag 4 mei (Dodenherdenking) zijn alle
locaties tot 17.30 uur geopend.
Vrijdag 5 mei zijn alle locaties op de, normale
tijden, geopend.
Donderdag 25 mei (Hemelvaartsdag) zijn alle
locaties GESLOTEN
Vrijdag 26 mei zijn alle locatiesop de, normale
tijden, geopend.
Maandag 5 juni (2e pinksterdag) zijn alle locaties
GESLOTEN.
JONG geleerd is oud
gedaan:
Verkeer en 0-4 jarigen
In samenwerking met de
Regionale
Projectgroep
Verkeersveiligheid
Hoeksche Waard is op de
KDV locaties aandacht

besteed aan een verkeersproject.
Hiervoor mochten we o.a. gebruik maken van
verkeersspeelgoed voor de kleintjes
(een kist vol verkeersspeelgoed zoals puzzels,
boekjes, vertelplaten en zelfs een echt werkend
verkeerslicht).
Naast deze hulpmiddelen zijn er tijdens het
buiten speelgebeuren situaties nagebootst die in
de “gewone”wereld voorkomen.
“Stop…de stoeprand”, weet dat je altijd stoppen
moet voor je een stoeprand af gaat om over te
steken. Goed kijken en opletten op ander verkeer.
Het was een zeer leerzaam project.
“NIEUWE INVALKRACHT SAMANTHA TUK”.
Beste ouders/verzorgers,
Ik wil me graag aan u voorstellen.
Ik ben Samantha Tuk, 23 jaar en
ik woon in Strijen.
Ik ben een spontane meid en
vind het heerlijk om met
kinderen bezig te zijn. Verder hou ik van
meidenavondjes met vriendinnen en zumba ik 2
tot 3x in de week!
Ik heb de opleiding Pedagogisch Werker gevolgd
en afgerond.
In deze periode heb ik veel stage gelopen, van
peuterspeelzaal tot speciaal onderwijs.
Daarna ben ik bij Kivido terecht gekomen, hier
heb ik anderhalf jaar stage gelopen en ruim een
jaar gewerkt, op verschillende groepen (baby's,
peuters en de buitenschoolse opvang)
Nu mag ik bij Tante Thea aan de slag als
invalkracht en daar heb ik onwijs veel zin in!
Groetjes Samantha
Vakantie.
Voor ons gevoel is het nog
wel even weg maar van een
paar ouders ontvingen we
al een opgaaf van hun
komende vakantie.

Voor onze planning zijn we daar reuze blij mee
want straks gaan ook de beroepskrachten met
vakantie.
Mocht u uw vakantie al weten meld dit dan op uw
locatie of via info@tantethea.nl (vast bedankt
voor uw medewerking)
Stakeholdersbijeenkomst JOGG Binnenmaas
Recent is namens onze organisatie deelgenomen
aan een Stakeholdersbijeenkomst JOGG (Jongeren
Op Gezond Gewicht) van de gemeente
Binnenmaas.
Tijdens deze bijeenkomst was het mogelijk om
een keuze te maken uit de volgende drie
workshops:
- Ketensamenwerking (workshop 1)
- Eten en (water) drinken (workshop 2)
- Bewegen (workshop 3)
Onze keuze viel op de workshop “Bewegen”.
Tijdens deze workshop zijn de eerste contacten
gelegd met andere organisaties om dit
onderwerp (Bewegen) samen verder uit te
werken.
Zodra er vervolgstappen zijn uitgewerkt
berichten wij u hier nader over.
Certificaat klachtencommissie.
De geschillencommissie
Kinderopvang en Peuterspeelzalen
heeft TT-Team op 22 februari 2017
laten weten dat er in 2016 geen
geschillen zijn ingediend tegen onze organisatie.
Wij ontvingen hiervoor een certificaat.
Wij zijn blij dat wij eventuele zaken waarmee u
als ouders zit steeds met elkaar kunnen oplossen,
zodat ze niet hoeven te worden voorgelegd aan
de geschillencommissie.
Hoewel Thea regelmatig op de locaties is kan het
zijn dat u ergens mee zit en haar net niet treft. Bel
dan naar het kantoor (0186-623384) of maak een
afspraak via een beroepskracht op de groep van
uw kind.
We zijn er samen op zaken op te lossen en
geschillen te voorkomen!

"Er is een dans die eeuwig duurt;
dat is de dans van de verandering.''
Voor wie steeds op de hoogte wil blijven van het
wel en wee van wat er gebeurd op de diverse
locaties, volg ons op………

Het is alweer een jaar geleden dat de nieuwe
Schijf van Vijf is gelanceerd. En dat wil men
vieren. Daarom bestel je tot en met 11 april het
Schijf van Vijf- kookboek zonder verzendkosten.

www.twitter.com/kotantethea

Het kookboek staat vol lekkere recepten en tips
die gezond eten makkelijk maken. Gebruik bij uw
bestelling de couponcode: 1 jaar.
http://webshop.voedingscentrum.nl/alles-over-gezond-etenmet-de-schijf-van-vijf.html

DGJ inspectie nieuwe manier.
Alle locaties hebben vorig jaar bezoek gehad van
de DGJ. Op BSO het Schelfje werd als eerste in de
HW door ons meegewerkt aan een nieuwe
manier van inspectie.

www.facebook.com/kotantethea

Deze pilot hield in dat niet alleen de inspecteur
keek wat er op de groep gebeurde maar ook
iemand vanuit de organisatie.

OPROEP; OPROEP; OPROEP; OPROEP;

Na afloop van de inspectie werden beide
conclusies/resultaten naast elkaar gelegd en
besproken.
Ook de aanwezige beroepskrachten ontvingen via
de DGJ een enquête over deze pilot “nieuwe
manier van inspecteren”.

TOT SLOT!
Ook in 2017 staan er weer tal van veranderingen
op stapel in kinderopvang land. Er komt weer
nieuwe wet en regelgeving, op 1 januari 2018
worden kinderopvang en peuterspeelzalen
gelijkgetrokken op gebied van een aantal zaken
(o.a. tegemoetkoming). De directe financiering
wordt verder uitgewerkt door de overheid.
Kortom de branche zit niet stil maar blijft in
beweging, zoals in een dans want………….

Ook dit jaar willen we weer van alles laten
groeien en bloeien, komt dat even goed uit dat ’s
lands grootste kruidenier die op de kleintjes pas
weer haar moestuintjes actie heeft. Heeft u er
over wij houden ons van harte aanbevolen om ze
te laten groeien en bloeien.
Op alle locaties zijn moestuintjes van harte
welkom!

