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De OKG is in 2019 inmiddels al weer
een keer bijeen geweest. Daarnaast
zijn zij geraadpleegd op enkele
gebieden, zoals medicijnen protocol, luizenzakken,
enz. Een aantal onderwerpen komt in deze
nieuwsbrief aan de orde.
Tijdens de ouderavond bij Tante Riet mochten zij
weer een nieuw aspirant lid verwelkomen.
Nog steeds zijn er nieuwe ouders welkom om zitting
te nemen in de OKG’s, 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.
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Samen meepraten in het belang van uw en andermans
kinderen!

Cursus “Gezonde Start”
In januari en februari hebben de beroepskrachten
via een train du trainee methode, begeleid door onze
gezondheidscoach Natascha, de cursus “ Gezonde
Start” gevolgd.
GESLAAGD

Fotograaf

Alle beroepskrachten hebben
hun certificaat behaald.

Tot slot

De basis is gelegd, in loop
van dit jaar zullen we met het
team verdieping modules
gaan uitwerken om samen
met elkaar en met u als ouder de pijlers te
ondersteunen die een gezonde kinderopvang dragen.
De vier pijler die de gezonde kinderopvang vorm
geven zijn;
*Gezonde voeding
Datum
19
april
22
april

Locatie
ALLE
LOCATIES
ALLE
LOCATIES

Bijzonderheden
Sluiten om 18.00 uur Goede
Vrijdag
GESLOTEN 2e Paasdag

*Bewegen
*Gewicht
*Veiligheid gedrag en een Veilige Omgeving

OUDERAVOND BIJ TANTE RIET

die we stellen aan het samen gezond opgroeien.
Opvoeden is geen kwestie van goed of fout maar van
Bewustwording en Balans. Er was een fijne open
sfeer en het team had zich ingespannen om heerlijke
zelfgemaakte gezonde
lekkers te presenteren.
Om het bewegen te
stimuleren kregen alle
ouders na afloop een
speciale Tante Thea team
frisbee mee naar huis.

De ouderavond bij Tante Riet, als onderdeel van de
cursus “Gezonde Start”, die interactief was op gezet
en vormgegeven door het team is heel positief en
educatief ontvangen. Het was fijn te zien dat er een
grote groep ouder aanwezig was. Ons moto blijf “het
kind staat centraal”. Het samen bewegen en bewust
zijn van de een gezonde kinderopvang is een
gezamenlijk proces die wij al langer aan het uitrollen
zijn. We zullen samen met het team en de OKG een
vorm en onderwerp zoeken die we kunnen inzetten
voor een volgende ouderavond.
Op de ouderavond heeft de ouderklankbordgroep
een oproep gedaan aan de ouders, om de OKG te
versterken en deze oproep heeft een nieuw aspirant
OKG lid opgeleverd.
OUDERAVOND BIJ TANTE MARLIE

Verder zijn we als organisatie contacten aan het
leggen met instanties en verenigingen waarmee
samenwerking mogelijk is op gebied van bewegen,
gezondheid,enz.

Personeel nieuwtjes
Zwangerschapsverlof
Samantha gaat per 3 april genieten van haar
zwangerschapsverlof, zij zal daarna het team weer
aanvullen op haar eigen vaste dagen.
Wat later in het jaar gaat ook Vera met
zwangerschapsverlof.
Afscheid.
Na bijna 6 jaar bij ons te
hebben gewerkt in zowel de
kinderopvang als in de
BSO groepen gaat Albertina haar werk wat dichter
bij huis zoeken. Zij stond steeds meer, bij de
Heinenoord tunnel, in de file zowel heen als terug
naar huis.

Ook bij Tante Marlie is, , als onderdeel van de
cursus “Gezonde Start”, een ouderavond
georganiseerd. De ouderavond was ook educatief en
interactief opgezet, de onderwerpen waren door u als
ouder zelf vooraf gekozen. Het zien van actie foto’s
en de uitleg over gezonde voeding maakt dat er
bewustwording en omdenken kan plaats vinden. Het
bewegen in allerlei vormen en een veilige omgeving
bieden om te ontwikkelen is een randvoorwaarden

Ze gaat vanaf 1 april a.s. op de fiets of te voet naar
haar werk. Met een zwaar hart neemt ze afscheid
van haar collega’s en haar kinderen. We wensen
haar en haar vriend het allerbeste.
De vaste werkdagen van Albertina zullen zoveel
mogelijk door team genoten worden ingevuld.

Dit zelfde geldt voor het zwangerschapsverlof van
Samantha
BSO NIEUWS.

Wij hebben onze bevinding met de OKG besproken
en samen is besloten hier een protocol voor op te
stellen om hier op een verantwoorde wijzen mee om
te kunnen gaan.

Zoals u weet zijn een poosje
geleden de groepen anders
in gedeeld. Dit enerzijds
omdat er meer rust te bieden
is voor wat betreft leeftijd
gelijk gestemde, anderzijds kan er ook op
ontwikkeling andere activiteiten aan geboden
worden.

Enquête

Dit houdt in dat we inmiddels vier groepen hebben
de jongere BSO kinderen (4 tot 7 jaar) zitten met 10
kinderen in een vaste groep en de oudere kinderen
vanaf 7 jaar zitten met 12 kinderen in een vaste
groep. Daardoor kan er ook met de oudere kinderen
afspraken gemaakt worden voor het wel of niet
verlaten van het speelplein uiteraard altijd in overleg
met u als ouder. Of wel of niet zelfstandig naar een
sport gaan en weer terug aansluiten bij hun groep
enzo.

In samenwerking met de OKG leden is deze Enquête
opgezet. We zullen u te zijner tijd informeren wat
we naar aanleiding van de uitkomst kunnen /willen
gaan opzetten.

Binnenkort zal er een enquête,
via de mail, uitgaan voor de
ouders van locatie Tante
Marlie. We zouden het zeer op prijs stellen als u de
moeite wil nemen deze in te vullen en terug te
mailen.

Evacuatieschort, evacuatiebedje, evacuatie lint
Niet alle ouders zijn op de hoogte dat er voor de
allerkleinste speciale attributen
kunnen worden gebruikt bij een
calamiteit.

Deze groepen hebben ieder een nieuwe naam
gekregen en de kinderen zijn inmiddels helemaal
bekend met hun groepsnaam. We hebben gekozen
voor dieren namen deze zijn de Papegaaien, de
Panda’s, de Flamingo’s, de Kameleons.

Voor de baby’s is er op de KDV
locaties een babyevacuatieschort ,waar bij een
calamiteit drie baby’s tegelijker
tijd in kunnen worden vervoerd.

De jongste kinderen zitten in de grote ruimte de
voormalige gymzaal, onderverdeelt in jongste (de
Papegaaien) en wat oudere kinderen (de
Flamingo’s).

Er is tevens een evacuatiebedje
die gebruikt kan worden voor
alle kinderen die nog niet goed zelf
kunnen lopen.

De oudste kinderen zitten boven in de hal en in de
lerarenkamer beneden, als we grotere projecten doen
(workshops) kunnen we in overleg boven ook een
klas lokaal gebruiken.

Daarnaast hebben we een evacuatie
lint, een lint met
lussen waarmee de
peuters naar buiten
kunnen en door
middel van
vasthouden van de
lus blijven zij bij elkaar en is
iedereen overzichtelijk waar te
nemen.

BSO en medicijnen gebruik
Het BSO team signaleert de laatste tijd dat er met
regelmatig Paracetamol en Finimal wordt gezien in
de rugzakken van de BSO kinderen.
Deze worden door sommige kinderen ingenomen
gedurende de dag op school of bij de BSO, soms met
soms zonder overleg met de beroepskracht.
We willen door middel van contact met de ouder(s)
zicht krijgen wat er, wanneer ingenomen wordt .
Maar ook wat heeft het kind aan hoeveelheid
meegekregen.

Met dit lint worden er regelmatig kleine uitstapjes
gedaan om er aan te wennen.
Vakantie
Het lijkt nog heel ver weg maar
voor je het weet staat de zomer
(vakantie) periode weer voor de

deur. De beroepskrachten zullen dan ook vanaf de
volgende maand bij u gaan informeren of en zo ja
wanneer uw vakantie staat gepland.
FOTOGRAAF
Danielle de Wilde uit Numansdorp zal binnenkort
langs komen om onze kinderen op de foto te zetten.
Maandag 15 April gebeurd dit bij KDV Tante Riet
en BSO de Hitsert en Donderdag 18 April bij KDV
Tante Marlie
Op beiden locaties komt de fotograaf, we hebben dit
jaar gekozen voor een andere fotograaf, we waren
zeker niet ontevreden met onze vorige fotograaf
maar deze heeft zich inmiddels geheel toegelegd op
het fotograferen van (koop)huizen, dat is een andere
tak van sport zullen we maar zeggen.
Zoals in een vooraankondiging, welke wij per mail
hebben verstuurd, hebben we u al de datums
doorgegeven. We hebben deze datums in overleg
gekozen omdat het dan mogelijk is om deze foto’s
te delen voor o.a. Moederdag.
We zullen de data en locaties nogmaals voor u op
een rijtje zetten.
Maandag 15 April is de fotograaf op de locatie Tante
Riet en de Hitsert in Zuid-Beijerland
De fotograaf begint om 7.30 uur met op bouwen en
gaat dan vast met de kinderen die er zijn beginnen.
De kinderen die maandag opvang hebben worden
eerst op de foto gezet. De kinderen die op andere
dagen opvang hebben kunnen zich vooraf opgeven
op hun locatie op het formulier (met tijdschema) of
via mail info@tantetheateam.nl en kunnen naar de
locatie Tante Riet- de Hitsert komen op maandag.
De BSO kinderen en de ev.t. broertje/zusjes foto’s
worden middags gemaakt vanaf de BSO opvang tijd
15.00 uur. Heb je die dag geen op vang geef je dan
op via het formulier op je groep of via de mail dan
kan je die middag ook op de foto alleen of met je
broertje of zusje.
Donderdag 18 april is de fotograaf op de locatie
Tante Marlie in Strijen.
Ook hier begint de fotograaf met opbouwen om 7.30
uur en zal meteen beginnen met de kinderen die
altijd vroeg arriveren, als alle donderdag kinderen
geweest zijn, sluiten de andere kinderen aan. Als u
ook uw kinderen op de foto wil en niet op donderdag

opvang heeft geef u dan op via het formulier op de
locatie of via de mail info@tantetheateam.nl .
Het team zal gezamenlijk zorg dragen dat broertjes
en of zusjes met elkaar op de foto gaan voor wat
betreft de kinderen die op donderdag opvang
hebben.
Kort na dat de fotograaf geweest is ontvangt u een
inlogcode waarmee u naar de site van de fotograaf
kan en daar kunt u met de inlogcode de foto’s
bekijken en deze zelf bestellen.
Er is voor ouders geen verplichting tot het afnemen
van de van hun kind(eren) gemaakte foto’s
BELANGRIJK!!!!!!!!!!!!!!
INFO VAN DE FOTOGRAAF
Privacy;
Volgens de wet AVG dient Fotografie Danielle de
Wilde zorgvuldig met persoon gegevens om te
gaan. Om haar opdracht succesvol te kunnen
uitvoeren worden er gegevens (foto’s, adres
gegevens en bankrekeningnummers) gebruikt door
derden. Namelijk Oypo voor het aanbieden en
verkopen van de foto’s en boekhoudkantoor
ROVEM voor het verwerken van de administratie.
Voorwaarden;
Indien ouders bezwaar hebben tegen het
fotograferen van bepaalde combinaties van
kinderen of het gebruik van NAW gegevens is het
helaas niet mogelijk hun kind(eren) te fotograferen.
Zij dienen dit schriftelijk uiterlijk 12 april 2019 in
te dienen bij de organisatie. Gebeurd dit na de
verwerking van de foto’s, dan zullen de ouders
hiervoor een factuur ontvangen. Deze
onkostenvergoeding van €25,00 is voor het niet
nakomen van de voorwaarden.

GOEDE VRIJDAG / 2e PAASDAG
VRIJDAG 19 APRIL ZIJN ALLE LOCATIES
EERDER GESLOTEN, WE SLUITEN OM 18.00
UUR. OP
MAANDAG 22 APRIL ZIJN ALLE LOCATIES
GESLOTEN I.V.M. 2E PAASDAG.

De Eendragt/KDV Tante Riet –
buiten spelen.

tijdens activiteiten waaraan ouders zelf mee moesten
doen. Dat was goed om te zien want….

Binnen afzienbare tijd wordt een begin gemaakt met
het renoveren van het buiten speelplein. Het plein
gaat compleet op de schop wordt geheel opnieuw
ingericht.

“Een lach is als de lentezon
die de winter van onze grauwe
gezichten verjaagt.”

Dit houd voor ons in dat we ons v.w.b. het
buitenspelen zullen moeten aanpassen en dat dit
tijdelijk gebeurd op de strook tussen de scholen
en/of bij de dichtstbijzijnde speeltuintjes.
Als we naar buiten gaan zullen we o.a. gebruik
maken van het evacuatie koord.

Breien op de BSO.
Eerder hadden we op de BSO het project “Bomen
inpakken”. Er werd door vele mee geholpen om al
breiend bomen in te pakken tegen de kou.
Een groot aantal van de oudere kinderen had daarbij
de hulp van hun (groot)ouders. Zij hebben nu
aangegeven dat ze het wel heel erg leuk zouden
vinden als ze zelf ook meer ervaring krijgen met het
breien. In ieder geval dat de sjaal dan uit één stuk
bestaat en niet dat er allemaal gaten en gaatjes tussen
zitten.
Maandag 8 april krijgen we hulp van een
ervaringsdeskundige (Mevr. Anneke Reedijk). Zij
gaat met de oudste BSO ers aan de slag om hen de
kneepjes van het breien te leren. Ze neemt ook
boekjes mee. We moeten zelf voor breinaalden en
wol zorgen, dus als je thuis wol over hebt breng het
gerust mee (ook eigen breinaalden mag je
meenemen).

TOT SLOT!

www.twitter.com/kotantethea

www.facebook.com/kotantethea

Het nieuwe jaar is inmiddels alweer 3 maanden
gevorderd. Maanden waarin het team niet heeft
stilgezeten. Het constant leren krijgt steeds meer
zijn beslag middels team bijeenkomsten, maar ook
via de individuele coach on the job gesprekken.
Maar ook door gerichte activiteiten op de groepen en
met u als ouders tijdens ouderavonden.
Tijdens de interactieve ouder avonden die er recent
geweest zijn, werd er soms behoorlijk gelachen

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

