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Ouder Klankbord groep
We zijn verheugt u te kunnen
meedelen dat er inmiddels een OKG is
gevormd door een aantal ouders van
de diverse locaties zij zullen zich
“verderop” in deze nieuwsbrief zelf
aan u voorstellen.
Bereikbaar OKG via

OKGTT@outlook.com.

Samen meepraten in het belang van uw en andermans
kinderen!

AANGEPASTE
OPENING/SLUITINGSTIJDEN.
Inhoudsopgave
Agenda
OKG
Digitale omgeving
Overdrachtsformulier
Personeelsnieuws
Coach on the Job
OKG leden stellen zich voor
Binnen en Buiten
Voorleesvrijwilligsters
Workshops
Tot slot

Datum
4 mei
10 mei
21 mei

Locatie
ALLE
LOCATIES
ALLE
LOCATIES
ALLE
LOCATIES

Bijzonderheden
Sluitingstijd 17.30 i.v.m.
dodenherdenking
GESLOTEN
HEMELVAARTSDAG
GESLOTEN
2e PINKSTERDAG

Hou u er rekening mee dat er nog een aantal
momenten aan komen waar er aangepaste opening
en sluitingstijden zijn en waarin de locaties gesloten
zijn
Vrijdag 4 mei - Dodenherdenking eerder gesloten
17.30 uur.
Donderdag 10 mei - Hemelvaartdag gesloten.
Maandag 21 mei - 2de Pinksterdag gesloten.
DIGITALE OMGEVING
Wij streven er naar om als onderneming zo min
mogelijk papier te gebruiken. Zo veel mogelijk
regelen we alles via de digitale snelweg om zo een
klein beetje bij te kunnen dragen aan een beter
milieu.
Tevens loopt zo het ouder contact sneller en
efficiënter. Toch kunnen we helaas niet voorkomen
dat uw bericht soms blijft steken in de “beveiliging”
van ons mailprogramma. Mocht u dus binnen een
dag geen antwoord hebben gehad, neem dan even
contact op via ons telefoonnummer. Waarschijnlijk
is uw bericht dan in de Spam map terecht gekomen.
Bereikbaarheid kantoor maandag t/m vrijdag van
9.00 uur tot 17.00 uur kantoor Tel 0186-623384
Via mail info@tantetheateam.nl

We gaan naar school, overdrachtformulier.

Nieuwe beroepskrachten.

Als uw kind bijna vier
jaar is mag hij/zij een
aantal keer gaan
wennen op school. Er
wordt met u als ouder
van een peuter/kleuter
een afspraak gemaakt
om een eindgesprek te
plannen. In dit gesprek
staat niet alleen een evaluatie van de periode
kinderopvang centraal, maar samen met de mentor
van uw kind neemt u ook de gegevens van het
overdrachtsformulier door.

Lisette is moeder van 2 kinderen
heeft naast haar eigen ervaring
ook ervaring opgedaan als au
pair en als medewerker van een
bekend speelparadijs in OudBeijerland. Met het kunnen
werken in de kinderopvang is
voor haar een lang gekoesterde wens uitgekomen.

De samenwerking kinderopvang, ouders, school is
een netwerk die versterkt wordt door deze vorm van
communicatie. Deze gegevens van het
overdrachtformulier zullen met uw toestemming(via
tekenen overdrachtformulier) naar de school van uw
keuzen gestuurd worden. Om zo de gegevens die er
zijn als netwerk rond uw kind te optimaliseren daar
waar behoefte is zal er een handsvat zijn die in
welke vorm dan op school kan worden gegeven.
Het is geen rapport, er wordt ook bewust geen kopij
van gemaakt. Het is tot stand gekomen door een
nauwe samenwerking vanuit de samenwerkende
Hoeksche Waardse gemeenten, diverse school
directies,diverse kinderopvang organisaties,
samenwerkende Peuterspeelzalen, in samenwerking
met bureau Ouder en Kind en met de DGJ.
Zodat er een breed uitgangspunt ontstaat om de
informatie die er is van het jonge kind te delen, om
zo de start te optimaliseren op school.
Personeelsnieuws
Via een aparte mail hebben wij u beknopt reeds
kennis laten maken met enkele nieuwe
beroepskrachten. In deze nieuwsbrief stellen zij
zich, samen met onze beroepskracht in opleiding
Sanne, nader aan u voor.
Binnenkort zal tevens Antoinette haar
werkzaamheden bij ons uitbreiden door een dag
extra te gaan werken op de locatie Tante Marlie.

Lisette heeft als hobby’s kinderen entertainen,
gedichten schrijven, knutselen en alles wat met huis
inrichten/decoreren te maken heeft.
Lisette zal vooral bij TT-Team HWO haar uren
invullen.
Vera is sinds 2011 reeds een aantal jaren werkzaam
binnen de kinderopvang.
Samen met haar vriend
woont ze in Oud-Beijerland
waar ze niet alleen voor hun
hond Laika zorgt maar ook
veelal te vinden is in de stal
bij de paarden.
Nadat ze, door de
bezuinigingen binnen de kinderopvang, even een
andere baan had aanvaard, is ze dolblij weer met
kinderen te mogen werken. Elke dag is uniek.
Vera zal haar uren vooral bij TT-team ZBL invullen.
Sanne loopt al bijna 2 jaar
stage bij ons en rond in juli van
dit jaar haar opleiding af. Zij
heeft een leer werken
overeenkomst die na haar studie
wordt omgezet naar een
werkovereenkomst.
Sanne wordt tijdens haar studie
bijgestaan door beroepskracht
Penny. Zij werkt haar uren op de groep altijd naast
een ervaren kracht.
Sanne heeft een vriend en daarnaast is ze graag
creatief bezig, gaat vaak met haar hondjes op stap en
bakt graag.

Coach on the job
Natascha en Wendy
zijn inmiddels enkel
maanden bezig om
vorm en inhoud te
geven aan hun nieuwe functie (coach on the job).
Zij hebben de uitdaging aangenomen en zijn nu
multifunctioneel bezig .
Naast een aantal uren op de groepen, zijn zij actief
bezig om directie ondersteunende taken uit te
voeren.
Één van hun eerste taken was het herzien van het
pedagogisch plan naar de richt lijnen van het nieuw
pedagogisch curriculum van het jonge kind in de
kinderopvang. Deze moest zowel voor het KDV als
voor de BSO herzien worden. Daaraan vast zit het
pedagogische werkplan, ook deze moest hierdoor
op verschillende punten aangepast worden. Verder
zijn zij inzetbaar om branche gerelateerde
contacten te bezoeken zoals voorlichtingen bij
GGD/DGJ , bijeenkomsten bij samengevoegde
gemeente i.v.m. de nieuwe regels die de overheid
stelt in de kinderopvang.

Wij zijn op zoek naar nieuwe leden! Mocht je
interesse hebben, twijfel dan niet en mail naar
okgtt@outlook.com of meld je persoonlijk bij ons
aan.
Hartelijke groet,
Ouderklankbordgroep TT-Team
Locatie KDV Tante Marlie
Nancy Mol – moeder van Kate en Roan
Leila Grijsen – moeder van Bas en Tessa
Locatie KDV Tante Riet en BSO De Hitsert
Lisanne Polderman – moeder van Thijs
Marjolein Nieuwenhuizen – moeder van Jurre en
Noëmi
Carolijn Bouman – moeder van Mart en Aron

BINNEN EN BUITEN BEZIG ZIJN

Volgen zij cursussen via de train de trainee
methoden, waarna zij deze omzetten in een
workshop vorm om het volledige team hier mee
een platvorm te bieden op deze wijzen hun kennis
te vergroten.
Verder hebben zij elk een aantal beroepskrachten
onder hun vleugels om deze te ondersteunen in hun
werkzaam heden en waar er behoeften is er buiten.
Zij observeren ,signaleren en zijn sturend bezig op
de locaties ,door de diversiteit aan uitdagingen
binnen dit vak is hun taak wisselend en boeiend.
De ouderklankbordgroep van TT-Team
kinderopvang is op zoek naar nieuwe leden!
4 keer per jaar komen wij een avond samen om de
actualiteiten in de kinderopvang met elkaar te
delen, de belangen van ouders te
behartigen en de kwaliteit van de
opvang te bewaken en te bevorderen,
door advies uit te brengen aan de
directie. Daarnaast hebben wij als
doel om mee te helpen bij het organiseren en
begeleiden van activiteiten op het kinderdagverblijf
en de BSO.

Zoutdeeg
Binnen bezig zijn. Omdat we op de locaties
regelmatig bezig zijn met zoutdeeg wordt er vaak
gevraagd door ouders hoe maken we dit ook al
weer? Vandaar dat we ons recept met u willen delen
om zelf thuis hier creatief mee aan de slag te
kunnen . Bso kinderen kunnen dit zelf maken ook zij
maken hier hele leuk dingen mee.
ZOUTDEEG RECEPT (TIJDS DUUR MAKEN 15
MIN)
Bloem 3 kopjes, Water 1 kopje,
theelepel, Zout 1 kopje.

Olie 1

Bloem en zout mengen,voeg dan olie toe, beetje
voor beetje het water toevoegen. Als het deeg
aanvoelt als klei is het goed. Heb je gemaakt wat je
voor ogen had, bak het dan af op 100 graden in
ongeveer ander half uur. Goed laten afkoelen voor je
het gaat verven.
Ontdekken, buiten zijn ervaringen opdoen.

Het is zo langzaam aan weer beter weer om
meerdere momenten op de dag buiten te spelen.
Door buiten te spelen kan een kind ervaringen op
doen ontdekken. Dit kan hem/haar zelfstandiger
maken. Daardoor voelt een kind zich zekerder en
wordt het ook sociaal vaardiger. Een kind wat
voldoende zelfvertrouwen heeft ontwikkeld maakt
makkelijker contact met andere.
Veilig buiten spelen is belangrijk, te veilig is niet
goed een kind moet wel de gelegenheid krijgen om
te ontdekken. Dingen uit te proberen, te fantaseren.
Leren wat er gebeurd als je zand bij water doet.
Wat gebeurd er als je een bal tegen een helling rolt,
ervaren wat je allemaal kunt doen in je buiten speel
omgeving. Buiten is er ruimte om volop te
bewegen, rennen, springen rijden enz. Ieder
weertype daagt kinderen uit hun speelgedrag aan te
passen. Spelenderwijs en experimenterend leert een
kind een hoop van de wereld om ons heen.

van herfst weer met volop blaadjes, ook sneeuw is
een leuke avontuur buiten.
Het zonnetje in het voorjaar /zomer bied ook weer
andere uitdagingen met een waterfeest of een
zandbak die open kan. We stimuleren op
verschillende manieren het buiten spelen door
vrijspel of juist door het aanbieden van bepaalde
materialen, soms beïnvloed door het maandthema
altijd met het doel bewegen spelenderwijs
ontdekken.

Gezond fruit en groenten
We willen allemaal gezond oud worden, weet u
precies welke soort fruit en groente er van het
seizoen is?Groente en fruit van het seizoen zijn
makkelijk te vinden met de groente -en
fruitkalender, deze kan u helpen ook milieubewust te
kiezen.
https://groentefruit.milieucentraal.nl
U kunt deze gebruiken om te kijken welke
milieuscore heeft deze soort A of B.







Dit kan u helpen bij het boodschappen doen.
Gebruikt u wel of geen biologische
producten meteen te zien.
Gebruikt u producten uit de kas of uit de
volle grond.
Sommige producten geven aan of zij
voldoen aan de duurzaamheids eisen
voldoen
Wij gebruiken op alle locaties het fruit
zoveel mogelijk van het seizoen

Eitjes eten we niet alleen met de passen toch!

Wij kiezen er voor om wanneer het weer dit
toelaat, verschillende keren per dag buiten te spelen,
ook als het weer fris is ,daar kunnen we ons immers
op kleden. Er is één voorwaarde deze is het moet
wel droog zijn. De kinderen genieten namelijk ook

Ei eten, volgens het Voedingscentrum kunnen
kinderen best regelmatig een eitje eten. Het bevat
niet veel calorieën,maar zorgt wel voor een
verzadigd gevoel. Omdat eieren amper
koolhydraten bevatten zorgen er voor dat de
bloedsuiker spiegel in balans blijft.

Salmonella
Salmonella is een bekende ziekmakende
bacterie,deze kan voorkomen in rauwe dierlijke
producten, zoals vlees, vis,eieren en op rauwe
groente, kiemgroente en fruit. Vooral kinderen tot de
vijf jaar kunnen heel ziek worden van een
besmetting. Zorg er voor dat het eiwit -en geel altijd
gestold is bij het bakken of koken om besmetting
met salmonella te voorkomen.

Voorleesvrijwilligers vanuit de bibliotheek
Net als op Strijen bij KDV Tante Marlie, waar we
onze vaste voorlees momenten hebben door Marja
onze voorleesvrijwilligster uit Strijen, zijn we
verheugt dat mede door samenwerking vanuit de
gemeente Korendijk er nu ook op de locatie Tante
Riet vaste voorleesvrijwilligsters op de locatie zijn.
Eerder kon dit niet omdat er niet eerder een V.O.G
beschikbaar was voor deze voorleesvrijwilligers. We
konden voorheen wel naar de Bibliotheek in het
dorp ,met een groep oudste peuters ook super leuk
maar soms logistiek niet zo makkelijk.

geënt op deze leeftijd groep “een groot compliment
hier voor” .
Van de werkvloer…….
Workshop jongens versus meisjes.
(gegeven door Thea en Antoinette)
Enkele maanden geleden woonde Antoinette en
Thea een bijeenkomst in Dordrecht bij “Jongens
versus meisjes”. De inhoud van die avond werd
omgezet naar een workshop voor het team door
beide.

Begin april volgde alle medewerkers deze
interactieve workshop. Die zijn oorsprong vind in
een lezing van Betsy van der Grift. Jongens versus
meisjes een workshop waarin er dieper wordt
ingegaan op dit verschil. Is deze er? Zo ja, hoe
ontstaat dit en hoe kunnen we er gericht mee
omgaan.
Dit is een wetenschappelijke onderbouwing van
neurologische onderzoeken op het brein van zeer
jonge kinderen welke sinds een paar jaar mogelijk
zijn. Neurologische kennis die nu ter beschikking is
maakt dat er veel meer informatie is die
wetenschappelijk onderbouwd is. Meten is weten.
We kunnen deze kennis gebruiken om rekening te
houden met een verwachting, deze verwachting
bijstellen of anders benaderen. Door dat we deze
informatie in een interactieve workshop aanbieden,
wordt het onderwerp toegankelijk fris en update en
zal er een andere denk wijzen ontstaan,één die nog
meer rekening houd met een ontwikkeling face
waarin het kind op dat moment zit.

Maar nu kan een voorleesvrijwilligster naar ons
komen en in onze omgeving een fijn extra
voorleesmoment ondersteunen.
Tevens is de samenwerking met de bibliotheek
zowel op Zuid-Beijerland als op Strijen er een die
een dikke pluim verdient, zij geven ons elke maand
bij het maandthema tips over bijpassende boeken

Duidelijk is deze kennis is nog volop in
ontwikkeling is gezien de technische mogelijkheden
die beschikbaar komen,nog lang niet uit ontwikkelt
zijn.

Bezoekt u ook eens;

Workshop Gezonde Kinderopvang.
Over enige tijd Natascha een aantal dagen door de
GGD opgezette workshop volgen.

www.twitter.com/kotantethea

Deze is een breed opgezette cursus voor zowel KDV
en BSO op gezondheid gebied.
Zij zal in een later stadium hier een train de trainee
workshop voor opzetten, om haar kennis te delen
met het team.
EHBO.
Inmiddels hebben alle team leden hun examen
EHBO aan baby’s en kinderen afgelegd. Ze zijn
hiervoor allemaal geslaagd.

www.facebook.com/kotantethea
noot; helaas zit er al enige tijd storing op onze facebook
account. Er wordt druk gewerkt aan een oplossing.

De maanden vliegen voorbij, nog even en dan
vliegen een aantal van u er weer op uit voor een
welverdiende vakantie. De komende tijd zullen de
beroepskrachten bij u informeren wanneer dit voor u
op de planning staat.
Ook zij gaan de komende maanden op vakantie, met
het vakantieoverzicht van onze kinderen kan de
roostermaker er voor zorgen dat de bezetting straks
ook weer klopt.
Op vakantie gaan of er daagjes tussen uit trekken
doen we al tijden lang, omdat we benieuwd zijn naar
nieuwe/andere dingen. Maar dat geldt ook voor
continu nieuwe dingen leren. Daarom….

''Blijf altijd nieuwsgierig.
Nieuwsgierigheid houdt je in
beweging en opent nieuwe
deuren.''

https://www.instagram.com/kotantethea/

