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Nadat onze Gezondheidscoach (Natascha)door
middel van train du trainee het team enkel maanden
geleden heeft geschoold, zijn we als team gaan
bekijken wat gebeurt er al, wat kunnen wij als
organisatie doen om een gezonde start te borgen.
De vier pijlers van de gezonde start zijn volop in
beweging en zullen daar waar nodig een
beleidsaanpassing krijgen.
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Een gezonde start is een praktische scholing, voor
pedagogische medewerkers die werken met kinderen
van 0-4 jaar (en van 4-12 jaar).
Een gezonde start leert hen, samen met de ouders,
kinderen een gezonde, actieve en veilige omgeving
te bieden waarbij zij zelf het gezonde voorbeeld
geven. Op die manier;


Datum
5
december
24
december
27-31
december
1 januari
2 Januari

Locatie
ALLE
LOCATIES
ALLE
LOCATIES
ALLE
LOCATIES
ALLE
LOCATIES
ALLE
LOCATIES

Bijzonderheden
Sluiting 17.30 uur i.v.m. Sint
Nicolaas viering
Sluiting 18.00 uur i.v.m.
Kerstviering
GESLOTEN
GESLOTEN i.v.m.
Nieuwjaarsdag
We beginnen weer aan een
heel nieuw jaar







Dragen ze bij aan de gezondheid en
weerbaarheid van kinderen;
Helpen ze kinderen bij het ontwikkelen van
gezonde gewoontes;
Versterken ze hun eigen deskundigheid en
professionaliteit;
Bieden ze ouders een voorbeeld en
ondersteuning voor wat betreft gezond
opvoeden van hun kinderen.
De aanpak richt zich op tien thema’s, de
scholing op vier hier van.

Voeding
Wij zijn na onderling overleg gestart met enkele eet
wissels dit is een proces om de gezonde start met al
zijn voordelen een concrete vorm te geven.
U heeft ongetwijfeld de reclame op tv gezien van het
voedingsbureau, over eet wissels bij volwassenen.
Wij hebben o.a. de wissel gemaakt door producten
zoals brood, crackers, beschuit voor een volkoren
uitvoering te kiezen. Door ook nog meer verse
groente en fruit momenten in te zetten.
Medio Januari willen we op alle locatie een
ouderavond organiseren om u uitleg te geven over
onder andere de eetwissels en hoe en waarom wij op
deze wissels zijn gekomen.

https://www.tantetheateam.nl/website/wpcontent/uploads/2019/09/DEFINITIEFInspectierapport-KDV-Tante-Riet.pdf
De inspectrice was tevreden over wat zij zag tijdens
haar bezoek. De inspectierapporten werden dan ook
met een positief oordeel afgesloten.
Zodra die van BSO de Hitsert afgerond is zal deze
snel volgen.
In onze vorige nieuwsbrief informeerde wij u over
een aantal ontwikkelingen inzake wet- en
regelgeving. In deze nieuwsbrief kort de stand van
zaken op dit moment.
Babyzorg.

Wij kunnen dan uitleggen wat in dit proces wel/niet
gewisseld wordt om tot een zo gezond mogelijke
keuzen te komen.

De zorg voor baby’s is los
gekoppeld van het
totaalprogramma voor
Pedagogisch Medewerkers (PM-ers) in opleiding.

De Ouderklankbord groep is inmiddels betrokken bij
deze processen en zullen daar waar kan adviseren en
meedenken in dit proces.

Er is een aparte module van gemaakt, die
uiteindelijk ook gaat gelden voor PM-ers die al jaren
werkzaam zijn in de kinderopvang.

Ouder Klankbord groep
Op 10 september jl. is de OKG
bijgepraat over de laatste
ontwikkelingen in zake gezonde
kinderopvang en de laatste stand van zaken vanuit
de AF-er.

OKGTT@outlook.com.
Samen meepraten in het belang van uw en andermans
kinderen!

WET -EN REGELGEVING.
Jaarlijkse verricht de Dienst
Gezondheid & Jeugd ZHZ het toezicht op de
locaties middels een inspectiebezoek.
In augustus is een nieuwe inspectrice op alle locaties
langs geweest. De definitieve rapporten van KDV
Tante Riet en KDV Tante Marlie staan inmiddels op
onze website.
https://www.tantetheateam.nl/website/wpcontent/uploads/2019/09/DEFINITIEFInspectierapport-KDV-Tante-Marlie.pdf

Inmiddels zijn een zestal PM-ers gestart met deze
cursus, dit aantal is inmiddels verder uitgebreid naar
8 om zodoende te kunnen garanderen dat er iedere
dag PM-ers op de groep aanwezig zijn die speciaal
getraind zijn in de zorg voor de allerkleinste.
Kindermishandeling/Huislijk
geweld
Onze aandachtsfunctionaris
(AF) moet om bij te blijven op
dit gebied regelmatig een
bijscholing volgen.
Recent was dit ook weer het geval, met name ging
het dit keer over privacy en documenteren. Verder
kwam ouderschap, gezag en echtscheiding aan de
orde.
Nog even als reminder;
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.

De beroepskrachten zullen medio november een
door de gemeente Hoekschewaard georganiseerde,
door Stevig Staan gegeven, training over dit
onderwerp volgen.

Directie nieuws
In tijden van krapte op de
arbeidsmarkt ontstaan er
voor beroepskrachten
mogelijkheden die er in het verleden niet waren. Het
betekend soms dat er kansen komen om dichterbij
huis te kunnen werken.
Op de fiets naar je werk of doorgroeien binnen een
grote organisatie waar die mogelijkheden er minder
zijn bij een kleinere organisatie.
Helaas is deze beweging de afgelopen periode onze
deur niet voorbij gegaan. Na vele jaren vanuit
Brielle naar de locatie Tante Marlie in Strijen
gereisd te hebben kwam voor Antoinette de
mogelijkheid om dichter bij huis te werken, kon ze
zelfs de auto in ruilen voor de fiets.
Rianne kreeg de kans aan de slag te gaan bij een
werkgever in haar woonplaats, terwijl ook Sanne die
kans kreeg nu ze op korte termijn gaat verhuizen
naar haar nieuwe woonplaats in Zeeland.
Gelukkig zijn we er ondanks een groeiend te kort
aan beroepskrachten er in geslaagd om vervangers
voor hen te vinden. Zij stellen zich elders in deze
nieuwsbrief nader aan u voor.
Aan het eind van september (Samantha) en in de
loop van oktober (Vera) komen twee bekende
gezichten weer terug van hun zwangerschapsverlof.
Beide zijn bevallen van een zoon, voor Samantha
haar 2e kindje na eerder van een dochter te zijn
bevallen. Voor Vera was het haar 1e kindje.

Kinder EHBO
De herhalingstraining voor een deel van het team
(die hun certificaat in 2017 hebben behaald) staat
inmiddels voor november op de agenda.
Tijdens een gezamenlijke training worden zij weer
helemaal bijgespijkerd aangaande de laatste nieuwe
ontwikkelingen op EHBO bij kinderen en worden
bekende zaken weer opgefrist.

Personeel nieuwtjes
Welkom.
In onze vorige nieuwsbrief
konden wij u al melden dat we in
Dianne een nieuwe collega
mochten verwelkomen.
Dianne komt zelf uit Numansdorp
maar woont alweer 7 jaar, met
haar man, aan de andere kant van
de brug in Willemstad.
Ze heeft een lange carrière opgebouwd in het
peuterspeelzalen werk en na een korte uit stap in het
bedrijfsleven is ze blij haar passie voor kinderen te
kunnen voorzetten in onze organisatie.
Naast haar werk maakt ze graag kaarten en is ze
regelmatig bezig met fimo klei.
Een ander nieuw gezicht is
Marianne. Zij is zelf moeder
van twee uitwonende
dochters.
Hoewel ze begon in de
verpleging is ze al snel
omgeschoold naar een
onderwijs functie waar ze veelal werkte met
kinderen die een extra zorg nodig hadden.
In de Hoekschewaard heeft ze een kleine kudde met
schapen die ze met twee lieve honden verzorgd.
Met één van hen volgt ze een opleiding in schapen
drijven.
Verder heeft ze als hobby’s alles met creatief bezig
zijn te maken; van spinnen, breien, kleien tot

schilderen. Tuinieren in bloemen en groente en
speeltunnels, hekwerken, prielen maken van
wilgentakken (levend bouwen).
Ook Shelley, is sinds kort nieuw in
ons team. Ze woont al enige jaren
samen met haar vriend. Twee jaar
geleden is ze afgestudeerd op het
Albeda College in Middelharnis.
Naar haar studie heeft ze o.a. op een
basisschool gewerkt als
onderwijsassistent in de onderbouw.
Nu wil ze graag een nieuwe uitdaging aangaan door
bij Tante Thea aan de slag te gaan! Ze kijk erg uit
naar de samenwerking in het team en hoop u graag
te zien.

gehoord hebben of hebben hem misschien wel eens
gezien.
Twee generaties worden bij elkaar gebracht waarbij
een groep senioren bezoek krijgt van een aantal
kleuters.
Het thema jong ontmoet oud sprak ons zeker aan en
na een eerste contact met de activiteiten coördinator
van de Hoge Weide in Strijen was men ook daar
enthousiast. Op 26 september a.s. staat een pilot
bezoek gepland voor de oudste kleuters.
Mocht dit bezoek voor beide generaties naar meer
smaken dan volgen er zeker meer afspraken.
Tante Riet

Per 1 oktober gaat Lisa bij
ons van start. Ze kom
oorspronkelijk uit NoordHolland maar om samen
met haar vriend te kunnen
zijn is ze in de
Hoekschewaard terecht
gekomen. Ze heeft de
opleiding Pedagogisch
werker in Hoorn gevolgd.
Haar hobby’s zijn hardlopen, dagjes weg, uit eten
gaan en oppassen op mijn lieve neefjes en nichtje.
In 2017 heeft ze met haar vriend een huis gekocht
om samen te gaan wonen. Samen hebben zij twee
katten: Duplo en Disney.

Het buiten speelterrein bij KDV Tante Riet heeft een
metamorfose ondergaan in de zomerperiode. De
kinderen kunnen nu spelen met allerlei nieuwe
(beweeg)materialen.
Ook de berging is helemaal vernieuwd.

Babynieuws
Hij kwam sneller dan gepland maar
heeft zijn lastige start inmiddels
achter zich gelaten, Jayce is het pas
geboren zoontje van beroepskracht
Vera en haar partner Rene.
Nogmaals feliciteren we haar en
partner Rene van harte met hun
gezinsuitbreiding.
LOCATIE NIEUWTJES.
Tante Marlie
Vele van u zullen
vast wel eens van het
programma “Kleuters
als medicijn” van
omroep MAX

BSO NIEUWS.
ZO ZOUT HEBBEN WE HET
NOG NOOIT GEGETEN!!!!!!!
Traktatie
Als de kinderen jarig zijn willen ze
vaak op de BSO trakteren, wij
willen nogmaals benadrukken dat
dit geen verplichting is wij maken er zo wie zo altijd
een gezellige feestelijke middag van met een
verjaardagscadeautje van de opvang.
Ook bij de BSO groepen hanteren wij het gezond
eten beleid, waar prima in past ons huidige beleid
geen snoepgoed als je trakteert. Echter op de
groepen zien we veel kleine zakjes chips als traktatie
die veel zout en vetten bevatten. Wij willen u als
ouder vragen om hier een andere keuzen in te maken

aangezien we nu zowat elke week chips voor bij zien
gaan.
Wil u een traktatie mee geven kunt u altijd met een
van de beroepskrachten over leggen, het is ook geen
enkele belemmering voor ons om zelf iets klaar te
maken. Namens het team bedankt vast voor uw
begrip, we streven er na om ook de BSO een
gezonde start te geven.

In de periode van 2 t/m 11 oktober vindt weer de
kinderboeken week. Tijdens deze periode gaan we
op bezoek bij de bibliotheek in Zuid-Beijerland om
deel te nemen aan activiteiten in het kader van het
thema “reis mee”voertuigen.
Nu de zomervakantie weer achter de rug is, wordt er
alweer druk gewerkt aan de volgende vakantie.
Soms gebeurt het dat ouders andere plannen maken
voor een dergelijke periode, dat hun kinderen niet
deelnemen aan het vakantieprogramma.

TOT SLOT!
Op 19 september was het leidsterdag in de
kinderopvang. Een dag in het jaar waarin we
stilstaan bij het mooie maar ook zware beroep van
beroepskracht.
Zeker de laatste jaren zijn er steeds meer zaken
bijgekomen waarvan gevraagd wordt om je in bij te
scholen, nieuwe wet en regelgeving toe te passen en
tal van zaken mee te nemen in de zorg voor uw en
onze kinderen. Gelukkig staat er een team dat
flexibel genoeg is om steeds met deze veranderingen
om te gaan, zij weten immers…..

''Wat je nog te leren hebt,
blijft terugkomen.''

www.twitter.com/kotantethea

Voor sommige onderdelen, als er bv. een uitstapje
wordt gemaakt, moeten afspraken worden gemaakt
met externe (bedrijven, middenstanders, enz.), die
willen graag tijdig weten hoeveel kinderen en
begeleiders zij kunnen verwachten.

www.facebook.com/kotantethea

Beroepskrachten van de BSO informeren daarom
voorafgaande aan iedere vakantie bij de ouders van
kinderen met een vakantieopvang in hun pakket of
zij aanwezig zijn.
Wij vinden het fijn als u uw kind(eren) ophaalt dit
z.s.m. aan hen doorgeeft. Met name ook als bij u al
bekend is dat zij er niet zijn tijdens een vakantie
week.
Ouders met een rooster hoeven dit in principe niet te
doen, die kunnen dit tijdig aangeven via het rooster
wat zij naar de administratie in sturen.
Vast bedankt voor uw medewerking namens het
BSO team.

https://www.instagram.com/kotantethea/
Het personeelstekort in de kinderopvang haalt nu
ook het landelijk nieuws. Via onderstaande link
vind u er een heel artikel over in het Algemeen
Dagblad van zaterdag 21 september jl.

https://www.ad.nl/nieuws/honderdenmedewerkers-kinderdagverblijf-kunnenondanks-tekort-niet-aan-de-slag~a6a8d33bd/

