ondervertegenwoordiging zelf over) mee willen
praten over het gebeuren binnen de locatie meld u
dan zsm aan. Dit kan via de mail of bij één van de
beroepskrachten.

Nieuwsbrief
TT-Team
Mei 2021

Inhoudsopgave
OKG
GGD inspectie
Personalia
Compensatie
Beslisboom
Even kennismaken Jenomy
Even kennismaken met Lizzy
Extra opvang, ruilen,…….
Tot slot

Ouder Klankbord groep
In de wet kinderopvang is vastgelegd
dat ouders middels een eigen
vertegenwoordiging een stem hebben
in het wel en wee binnen de locatie
van hun kind(eren).
Voor de locatie Tante Marlie zijn we dringend op
zoek naar nieuwe vertegenwoordigers van de ouder
geleding.
De huidige leden hebben of gaan binnenkort
afscheid nemen omdat hun kinderen naar de
basisschool gaan en hun band met de locatie
daarmee ook ophoud. Mocht u 3 tot 4 keer per jaar
(meer kan/mag ook maar daar beslist de

GGD inspectie.
Na het uitbreken van de Corona crisis ontvingen wij
in 2020 via de GGD het bericht dat men in dat jaar
alleen enkele steekproef inspecties zou uitvoeren.
Dit zou op verzoek van de gemeente HW alleen daar
gebeuren waar de afgelopen jaren op- en of
aanmerkingen waren geweest tijdens eerdere
inspecties.
Aangezien die er bij Tante Marlie niet waren
geweest werd de locatie in 2020 overgeslagen.
Op 16 maart jl. vond de inspectie voor 2021 plaats.
Op onze website onder extra/downloads kunt u het
rapport verslag van deze inspectie terug vinden.
Er waren wederom geen op- en of aanmerkingen, de
inspecteur was enthousiast over de manier van
contact houden ten tijden van de corona periode. Ze
had vastgesteld dat hierdoor de overgang van
tijdelijk weggeweest naar weer begonnen heel
soepel was verlopen.

PERSONALIA
Half april is Suzanne met zwangerschapsverlof
gegaan. Inmiddels is zij bevallen van een gezonde
dochter. Haar grote broer is helemaal weg van zijn
nieuwe zusje geeft haar steevast voordat hij naar de
peuterspeelzaal gaat een dikke knuffel en kus.
Suzanne komt straks na haar verlof weer terug. Zij
wordt op dit moment vervangen door Lizzy, zij stelt
zich verder op aan u voor.
In de wet IKK is geregeld dat iedere organisatie
moet beschikken over een pedagogisch
coach/beleidsmedewerker. Nadat de vorige een
andere baan had aanvaard zijn we verheugd u te
kunnen melden dat we in de persoon van Jenomy
weer een nieuwe coach hebben gevonden. Ook zij
komt in deze nieuwsbrief zelf aan het woord.

Compensatie
Op de website van de Sociale Verzekering Bank
staat inmiddels vermeld dat begin juni de overheid
de toegezegde compensatie gaat uitkeren.

Beslisboom.
Gedurende de Corona pandemie heeft de overheid
i.s.m. Boink en de brancheorganisatie regelmatig de
afspraken en regels verwoord in een zogenaamde
beslisboom. Op 19 mei is er weer een vernieuwde
versie verschenen. Bij deze nieuwsbrief is de
nieuwste versie toegevoegd, tevens hebben wij de
belangrijkste wijzigingen van de nieuwe beslisboom
hieronder overgenomen..

Alle wijzigingen op een rij
•

•

•

•

In het tweede blauwe blok: als
een huisgenoot klachten heeft die passen bij
corona én benauwd is, en deze klachten
passen bij gebruikelijke/bekende klachten
(zoals hooikoorts of astma), dan kan voor
het kind deze vraag met 'nee' worden
beantwoord. Heeft de huisgenoot naast
klachten die passen bij corona ook koorts
dan blijft het kind wel thuis.
Aan het blauwe blok rechtsonder is ook de
uitzondering toegevoegd: als het gaat om
benauwdheid of veel hoesten en passen die
klachten bij gebruikelijke/bekende klachten
(zoals hooikoorts of astma), dan mag het
kind wel naar de opvang en/of school. Heeft
het kind koorts, dan moet het thuisblijven.
Bij de vorige update is de titel van het
groene kader rechtsonder aangepast. Door
de andere formulering klopte de eerste zin in
dat kader niet meer. Dat is aangepast.
Eén sterretje (*) verwees bij de vorige versie
naar het kader met uitleg over testen. Nu het
testen van kinderen meer bekend is, hebben
we dit sterretje gebruikt voor de verwijzing
naar uitleg over de extra uitzonderingen (zie
hierboven).

We realiseren ons dat het met de verwijzingen van *,
** of *** soms misschien even zoeken is naar de
juiste info. Maar we vinden het nog steeds erg
belangrijk dat alle informatie op één pagina staat.

Even kennismaken Jenomy

Beste ouders,
Ik zal mijzelf even voostellen; ik ben Jenomy van
der Meer en ik ben vanaf heden een aantal uur per
week werkzaam bij TT-team als pedagogisch
coach/beleidsmedewerker.

Mijn voornaamste taak is het coachen van de
pedagogisch medewerkers, om zo te streven naar
nog meer kwaliteit op de groepen.
U zal mij misschien af en toe tegenkomen op de
groep van uw kind tijdens mijn observaties, verder
werk ik ook veel thuis.
Zelf heb ik ook vier jaar ervaring als vaste
pedagogisch medewerker in de kinderopvang,
waarna ik verder ben gaan studeren voor
pedagogisch coaching en pedagogisch beleid.
Vanuit deze ervaring kan ik een mooie koppeling
maken tussen het pedagogisch beleid en de
uitwerking hiervan op de groepen. Naast de
werkzaamheden binnen TT-team, werk ik
momenteel ook als Zzp’er met verschillende
opdrachten binnen de opvoeding/ en
onderwijsondersteuning.
Mijn grote affiniteit voor de verschillende
leeftijdsgroepen van kinderen tussen de 0-12 jaar is
mijn drijfveer voor mijn alledaagse werkzaamheden.
“Een kind komt ter wereld als een ongeschreven
blad, open voor alles wat er op zijn pad komt.” Mijn
streven is om datgene wat op het pad komt van het
kind, een zo goed mogelijke ondersteuning te laten
zijn voor zijn verdere ontwikkeling.
Verder hou ik enorm van koken, ben ik gek op een
lekker kopje koffie, en kan ik onwijs genieten van
een mooie wandeling met mijn hond. Op mijn vrije
avonden lees ik graag een goed boek.
Tot snel, vriendelijke groet Jenomy

Even kennismaken Lizzy

Beste ouders,
Ik zou mij graag even voorstellen. Ik ben Lizzy en ik
ben 28 jaar oud. Ik houd veel van dieren en de
natuur. Reizen is een van mijn grootste hobby's.
Dit probeer ik daarom zoveel mogelijk te
combineren. Ik ga dan graag naar verre landen maar
ook de landen om ons heen, om er te genieten van de
natuur, dieren en cultuur die ze daar hebben.
Verder ben ik vaak in de theaters te vinden om naar
een leuke musical te gaan kijken. Dans en muziek is
dan ook van mijn hobby's. Ik beoefen al jaren de
sport korfbal en geef zolang ook al training aan
kinderen van 2 tot 8 jaar.
En uiteraard vind ik het heel gezellig om leuk dingen
te ondernemen met mijn vrienden en vriendinnen.
Sinds mei heb ik al mee mogen draaien op de beide
groepen bij KDV Tante Marlie.
Maar mij zal u vooral zien op de peutergroep. Ik heb
het al erg naar mijn zin. En vind het erg leuk om
mijn steentje te kunnen bijdragen aan de
ontwikkeling van de kinderen en dat ze een leuke
tijd mogen beleven bij KDV Tante Marlie.
Vrolijke groetjes, Lizzy

Extra opvang, ruilen, vakanties, enz.
Voor alle zaken zoals hierboven genoemd verzoeken
wij u rechtstreeks contact op te nemen met de
administratie. U kunt het best hierover een mail
sturen via info@tantetheateam.nl zodat u dezelfde
dag nog antwoord heeft. Wij vragen u, om
verwarring te voorkomen uw vraag niet neer te
leggen bij de beroepskrachten. Zij kunnen uw vraag
zo wie zo niet beantwoorden en de kans dat door
drukte op de groep e.d. uw vraag blijft liggen willen
we graag voorkomen. Vast dank voor uw
medewerking.

TOT SLOT!
Nog een paar weken en dan zit de eerste helft van
2021 er weer op. Ondanks alle perikelen waar we
vandaag de dag mee te maken hebben is de tijd weer
om gevlogen. De vakanties staan al weer bijna voor
de deur.
Vakanties die met een beetje goede wil zo normaal
mogelijk zo verlopen voor de meeste mensen. Dat
geldt ook voor de beroepskrachten die straks op
toerbeurt gaan genieten van een paar weekjes
vakantie. Daarom verzoeken wij u dan ook als u op
vakantie gaat en uw kind(eren) komt op bepaalde
momenten niet naar de opvang geef dit dan z.s.m.
door aan ons.
Na enkele weken weer terug van weg geweest, er is
tussen 17.00 en 18.00 uur in overleg met de
beroepskrachten altijd een inloopuurtje om weer
even te komen wennen samen.
Het maakt de terugkeer naar het KDV vaak net weer
even gemakkelijker na zo’n vakantieperiode.

www.twitter.com/kotantethea

www.facebook.com/kotantethea

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

