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 Ouder Klankbord groep  

De samenwerking tussen de OKG en 

de organisatie verloopt naar wens. 

Laatste onderwerpen die in 

gezamenlijk overleg aan de orde zijn gekomen 

waren inenten en een ouder app. 

Met name over dit laatste hopen we binnenkort meer 

te kunnen melden. De voors- en tegens worden nu 

bekeken, waarna uiteindelijk de knoop wordt 

doorgehakt. 

De invoering er van is een proces wat de nodige 

stappen vergt. 

Op ieder moment 

van de dag kun je 

met de Ouder app 

precies zien hoe 

goed jouw kind 

het heeft op het 

kinderdagverblijf. Zorgeloos werken en weten dat 

jouw kind in goede handen is. Hoe fijn is dat! 

Door middel van de Ouder App worden er 

gedurende de dag activiteiten en foto’s met je 

gedeeld. Ook kun je heel gemakkelijk chatten met 

PM-ers op de groep. Verlof, verzuim, ruil-, extra- en 

flex-dagen zijn eenvoudig aan te vragen. Super 

handig! Via de kinderopvang software blijf je altijd 

op de hoogte van alle gebeurtenissen en de 

ontwikkeling van je kind. Zo hoef je niets te missen. 

In het ouderportaal heb je direct inzicht in het 

contract, de planning, documenten en facturen van je 

kind. Ook vind je hier het digitale dagboekje, waarin 

je precies het verloop van de dag met alle 

activiteiten en foto's kan inzien. De app voor ouders' 

werkt zowel op Android, als op iOS devices. 
  

Na de zomervakantie verwachten we weer een stap 

verder te zijn. 

OKGTT@outlook.com. 

Samen meepraten in het belang van uw en andermans 

kinderen! 

mailto:OKGTT@outlook.com


“Een Gezonde Start” en het vervolg 

Nadat de beroepskrachten begin dit jaar hun 

certificaat voor het volgen van de training “een 

gezonde start” hebben gehaald, en de betrokkenheid 

van ouders hierbij bevorderd werd door het houden 

van een tweetal ouderavonden, worden de vier 

pijlers van een gezonde kinderopvang verder 

uitgerold. 

De vier pijler die de gezonde kinderopvang vorm 

geven zijn; 

*Gezonde voeding 

*Bewegen 

*Gewicht 

*Veiligheid gedrag en een Veilige Omgeving 

Niet alleen zijn er voor de beroepskrachten 

verdiepingsmodules (gezonde voeding) geweest 

maar ook is er gekeken om samenwerkingspartners 

te vinden die de diverse pijlers kunnen 

ondersteunen. 

Samen werken houd niet alleen op de eigen locatie 

kijken hoe een gezonde kinderopvang kan worden 

bevordert maar ook daarbuiten. 

Zo zijn er op Strijen en Zuid-Beijerland gesprekken 

opgestart met de voetbalverenigingen vv. Strijen en 

ZBVH, om te kijken wat er in het kader van een 

samenwerking gedaan kan worden aan o.a. bewegen. 

Maar ook om kennis laten maken met sporten buiten 

de eigen omgeving. 

In het kader van gezonde voeding zullen er de 

komende tijd een tweetal kookworkshops gevolgd 

worden door een aantal BSO kinderen. De 

kookworkshops staan onder leiding van Dennis 

Vingerling van de Eendrachtshoeve. Op locatie 

brengt hij tijdens de workshop de kinderen bij wat is 

wel en wat is minder gezond. De workshops vinden 

plaats op 6 en 20 juni. 

Verder lopen er op dit moment diverse lijnen uit met 

het MKB in Strijen en Zuid-Beijerland om te kijken 

hoe we eventueel contacten kunnen uitbreiden en/of 

verdiepen. 

WET -EN REGELGEVING. 

Zoals algemeen bekend 

mag zijn is de overheid al 

enige tijd bezig om wet- 

en regelgeving binnen de 

kinderopvang, na een 

aantal incidenten in den landen,verder  aan te 

scherpen. 

Een aantal ontwikkelingen lichte we hierbij toe; 

 Babyzorg 

 Kindermishandeling/Huiselijk geweld 

 Kinder EHBO 

 Taalvaardigheid 

Babyzorg. 

De zorg voor baby’s is los gekoppeld van het 

totaalprogramma voor Pedagogisch Medewerkers 

(PM-ers) in opleiding.  

Er is een aparte module van gemaakt, die 

uiteindelijk ook gaat gelden voor PM-ers die al jaren 

werkzaam zijn in de kinderopvang.  

In dat kader volgen op dit moment een 6 tal 

beroepskrachten een cursus voor de babyzorg.  

Kindermishandeling/Huislijk geweld 

In juni 2018 werd de 

meldcode rond 

kindermishandeling en 

huiselijk  geweld verder 

aangescherpt. Stappen 

plannen, het minder 

vrijblijvende naar 

verplichtingen, alsmede 

het horen van kinderen 

werden allemaal verwerkt in de nieuwe meldcode 

die vanaf 1 januari 2019 van kracht werd. 

Één van de verplichtingen was het aanstellen van 

een aandachtsfunctionaris. De training hiervoor is 

gevolgd en met succes afgelegd door Thea.  



Het betekend tevens dat de meldcode zoals wij 

hanteren goed gekeurd is door de LVAK (Landelijke 

Vakgroep Aandachtsfunctionarissen 

Kindermishandeling). 

Taken van de aandachtsfunctionaris 

 Die persoon kan de meldcode en het beleid 

en praktijk implementeren en borgen 

 Deskundigheid van de collega’s bevorderen 

van kennis van de meldcode en 

beroepsgericht kunnen signaleren en 

handelen. 

 Advies- begeleidende functie naar collega’s 

in stap 2 en 4 

 Advies functie beleid 

 Aanspreekpunt, zowel intern als extern. 

 Verantwoordelijk voor naleving van de 

(wettelijke) eisen. 

 Jaarlijkse nascholing 

 Te bereiken maandag t/m donderdag heel de 

dag, vrijdag ochtend tot 12.00 uur. 

 Tel. 0186623384 info@tantetheateam.nl  of 

mijn privé tel of app. deze is bij iedereen 

bekend. 

Kinder EHBO 

Één van de verplichtstellingen binnen de nieuwe wet 

en regelgeving is dat iedere PM-er dient te 

beschikken over een geldig Certificaat Eerste Hulp 

aan Baby’s en kinderen.  

Sinds 2017 beschikken onze PM-ers over een 

dergelijk certificaat en nieuwe collega’s die er nog 

niet over beschikken worden verplicht dit z.s.m. te 

halen. 

In 2019 volgt aan het eind van het jaar een 

herhalingcursus voor diegene die in 2017 hun 

certificaat hebben gehaald. 

Taalvaardigheid. 

Taal en interactie is een doorlopend proces binnen 

de organisatie. Als team zijn hier trainingen voor 

gevolgd en wordt (bij)gestuurd waar dit 

noodzakelijk is.  

In 2023 moet iedere PM-er aan de taaleis 3F 

voldoen. PM-ers die hier nu nog niet over 

beschikken moeten dus voor die datum een cursus 

volgen om dit alsnog te bewerkstelligen.  Het gaat 

hierbij met name over een juist spreek -en 

schrijfvaardigheid van de Nederlandse taal. 

VAKANTIEMAANDEN 

Gedurende de periode juni t/m augustus komt er een 

vakantiestroom op gang van zowel ouders met hun 

kinderen als onze beroepskrachten. 

Naast dat binnen het team is afgesproken zoveel 

mogelijk elkaars vakanties op te vangen, zijn er ook 

afspraken gemaakt dat gedurende deze periode er 

groepen kunnen worden samengevoegd. 

Dit zal o.a. gebeuren bij geringe aanwezigheid van 

vaste groepskinderen of als dit om bv. 

veiligheidsredenen verstandiger is. Aangezien dit 

per dag kan plaats vinden zullen ouders waar 

mogelijk vooraf maar zeker altijd bij het brengen 

hier over worden verwittigd. 

Als u straks op vakantie gaat en u heeft de periode 

dat u er niet bent nog niet doorgegeven op de diverse 

groepen, verzoeken wij u dit zsm als nog te doen. 

mailto:info@tantetheateam.nl


Ook voor onze dames is het fijn tijdig overzicht te 

hebben welke kinderen er wel en welke er niet zijn. 

Zonnemiddelen  

Met het weer weet je het nooit, volgens sommige 

voorspellers wordt het opnieuw een mooie zomer, 

maar het is goed rekening te houden om bij stralend 

weer voorbereid te zijn. 

De locaties beschikken allemaal over 

zonnebrandcrème, mocht u liever een eigen middel 

willen laten gebruiken neem dit dan tijdig mee. 

Verder roepen wij graag in uw herinnering op de 

info over zonnebrillen, hoedjes, e.d. ter bescherming 

is het zaak dat deze mee gaan in de zorgtas. Hiermee 

voorkomen we eventuele oogschade bij de jonge 

ogen. 

 

Informatie   KINDER OGEN (TER INFO) 

 

U zult ongetwijfeld op tv en/of radio gehoord of 

gezien hebben dat het oogfonds zeer actief bezig is 

te adviseren om kinderen op jonge leeftijd  een 

zonnebril , hoedje of pet  te laten dragen als de zon 

schijnt. 

 

Ons advies is  (gedragen door de OKG)neem een 

zonnebril , hoedje of pet  mee voor de buiten speel 

momenten.  Om zo op jonge leeftijd de ogen te 

beschermen, kinderogen hebben nl nog weinig 

pigment. 

 

 Wij zullen proberen deze te laten dragen , waar het 

een spelletje wordt  proberen we dit een ander 

moment weer.   

 

Voorzie uw zonnebril of hoedje/pet van naam via 

een sticker of pleister met naam. 

Dit zal even wennen zijn ,maar naverloop van tijd 

verwachten dat dit net gewoon wordt als schoenen 

aantrekken. 

 

Dit is enkel en alleen een  vrijblijvend advies, het is 

aan u hier wel of niet gebruik van te maken.  

 

 

Personeel nieuwtjes 

Babynieuws 

Inmiddels is beroepskracht 

Samantha bevallen van een zoon, 

Niels genaamd. De nieuweling is al 

uitgebreid bewonderd door de AF. 

Vanaf deze plaats feliciteren we haar, haar man 

Koen en dochter Bente van harte met hun 

gezinsuitbreiding. 

Welkom/ Gefeliciteerd/Afscheid.  

Wij verheugen ons er op dat we in Dianne een 

nieuwe collega mogen verwelkomen. Ze heeft een 

lange ervaring op ons vakgebied en kijkt enthousiast 

vooruit naar haar komende nieuwe baan. Zij stelt 

zich in een later stadium aan u voor. 

In het team van ZBL heeft Sanne haar overeenkomst 

met TT-Team voor onbepaalde tijd verlengd. Wij 

feliciteren haar en het team met deze verlenging.  

Per 1 juni gaat Willemijn ons verlaten, zij heeft een 

andere baan gevonden.  

BSO NIEUWS. 

 

Op donderdag 6 en donderdag 20 juni vinden er 

onder de bezielende leiding van  chef Dennis 

Vingerling van de Eendrachtshoeve kook workshop 

plaats voor de oudste BSO-ers. Onder het motto 

“weet wat je eet” leert hij onze BSO-ers niet alleen 

wat goed voor je is maar ook hoe je het klaar moet 

maken.  

De deelnemers ontvangen een aparte uitnodiging 

voor de workshop met daarop ook een uitnodiging 

voor hun ouders om hun kind in de Eendrachtshoeve 

op te halen zodat ze gelijk een hapje mee kunnen 

proeven. 

LOCATIE NIEUWTJES. 

Eind juni vind weer de jaarlijkse modderdag plaats. 

In die hele week vinden er activiteiten plaats die te 

maken hebben met Modderdag.  



Hou goed de info op uw eigen locatie in de gaten. 

Mocht het mooi weer zijn in die week zorg er dan 

voor om zwemspullen en een handdoek mee te 

nemen. 

Inenting  (Rijksvaccinatieprogramma) 

Na de recente uitbraak van mazzelen en de discussie 

over wel of niet deelnemen aan het Rijksvaccinatie 

programma, is na overleg met de OKG’s een route 

uitgezet om het vaccinatie percentage binnen de 

locaties uit te zetten. 

Binnen de KDV’s is gebleken dat 100% van de 

kinderen deelneemt aan het Rijks 

vaccinatieprogramma* 

Binnen de BSO is men op dit moment nog bezig om 

dit af te ronden. Zodra hiervan de gegevens 

beschikbaar zijn informeren wij u hier ook over. 

* rekening houdend met het vaccinatieprogramma 

Tante Marlie 

Bij Tante Marlie is inmiddels een start gemaakt met 

de aanplant van de moestuintjes.  

 

Verder zijn de uitnodigingen de deur uit gegaan voor 

de opa en oma dag van 4 juni a.s. Tussen 09.30 uur 

en 11.00 uur worden de opa’s en oma’s op de locatie 

verwacht. 

Met enige vertraging is de enquête die voor de 

ouders van TM bestemd is afgerond. Deze wordt op 

korte termijn verspreid.  

Tante Riet 

Ook de opa’s en oma’s van de kinderen bij Tante 

Riet worden in de maand juni verwacht. De 

uitnodigingen worden via de ouders binnenkort bij 

de opa’s en oma’s bezorgd. 

 

 

Moeder en Vaderdag 

Alle mama’s zijn al verrast de papa’s volgen 

binnenkort, er wordt aan hun verrassing nog druk 

gewerkt. Alle kinderen hebben hard gewerkt om 

voor Moeder – en Vaderdag iets leuks te maken. 

Gezondheidscoach Natascha 

Ze is al druk bezig met het uitrollen van hetgeen ze 

geleerd heeft, beroepskracht Natascha heeft met 

goed gevolg de training Gezondheidscoach afgelegd. 

Samen met een aantal collega’s en de directie is zij 

aan het bekijken wat is er gezond en wat kan beter. 

CERTIFICAAT Samenwerken aan kwaliteit  

 

Jaarlijks reikt de geschillencommissie kinderopvang 

een certificaat uit aan organisaties waar tegen geen 

klacht (en) zijn ingediend. We zijn verheugd u te 

kunnen melden dat alle locaties een dergelijk 

certificaat hebben moge ontvangen. 

 2
e
 PINKSTERDAG 

MAANDAG 10 JUNI ZIJN ALLE LOCATIES 

GESLOTEN I.V.M. 2
E
 PINKSTERDAG. 

GRABBELJURK. 

Het wordt niet de nieuwste mode of Hoeksche 

klederdracht maar toen we voor de vorige familiedag 

de grabbeljurk van een school in Strijen mochten 

lenen was het idee snel geboren. 

Onze opper crea Rianne ontwierp een eigen 

grabbeljurk en ging vervolgens aan de slag met 

stukjes stof. Blouse en broeken van manlief, de 

kinderen en van zichzelf moesten er aan te pas 

komen om dit fraaie exemplaar te maken. Oordeelt u 

zelf maar wij vinden het een dikke 10 waard. 



 

TOT SLOT! 

Nog even en dan zijn we alweer op de helft van het 

jaar.  

De tijd gaat snel, soms te snel maar gelukkig hebben 

we nog tijd genoeg om een groot scala van 

activiteiten te ontplooien.  

 

Voor de meeste activiteiten ontvangt u tijdig apart 

bericht, voor de activiteit op vrijdag 30 augustus  a.s. 

vragen wij nu al vast uw aandacht. Op de BSO 

sluiten we dan de zomervakantie af met een knallend 

feest. Details volgen nog maar vergeet vooral jezelf 

niet tijdig aan te melden. 

 

Voor iedereen die straks op vakantie gaat….. 

 

''Bewaak je vrije momenten 

goed. Ze zijn als ongeslepen 

diamanten.'' 

 

 

 

 www.twitter.com/kotantethea 

 

www.facebook.com/kotantethea 

 

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