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Ander weer, andere mogelijkheden v.w.b. het spelen
(zowel binnen als buiten) komt er weer aan in de
herfst en winter. Onderdelen worden samengevoegd:
het laten groeien en bloeien van plantjes en eetbare
producten (aardbeien, enz.); het bewust bewegen
met kinderen, ontdek activiteiten, enz.
Ook in deze periode blijft het buitenspelen een grote
prioriteit in ons programma. Zodra het maar even
kan gaan we zeker even buitenspelen.
Voor de kinderen is het daarom van belang dat zij
juiste spullen bij zich hebben. Een jas, een sjaal,
schoenen/rubber laarzen voor buiten en reserve
kleding. Wordt het kouder dan zijn handschoenen
zeker ook aan te raden.
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Het belang van buitenspelen kwamen we nog maar
eens tegen in het kindvak magazine. Een magazine
met tal van publicaties in het kader van de grote
vakbeurs die normaliter jaarlijks wordt
georganiseerd.
Een samenvatting van dit stuk, geschreven door
Eelco Koppelaar en Michiel van Campen (vz
branchevereniging Spelen & Bewegen, hebben we
meegenomen in deze nieuwsbrief.

Buitenspelen is van grote waarde voor de
ontwikkeling van een kind, vooral op jonge
leeftijd. Buitenspelen en bewegen draagt bij aan
de motorische ontwikkeling, van grof naar fijn. De
ontdekkingstocht van materialen; proeven, voelen,
ruiken. Het maakt dat buitenspelen een grote
bijdrage levert in de fysieke, motorische,
creatieve, cognitieve, emotionele en sociale
ontwikkeling.
Voor het buitenspelen herkennen we een
onderverdeling in kinderen;

RAUWERS zijn actieve kinderen. Zij gaan zelf op
zoek naar avontuur. Zij houden van bewegen willen
graag wild doen. Actie én reactie. Rauwers zijn
ondernemend en durven veel. Zij hebben ruimt
nodig.
DOUWERS houden ook van actief bezig zijn, maar
hebben wel een aanleiding nodig. Zij zijn sociaal en
praktisch. Het zijn onderzoekers; zij willen graag
weten hoe iets werkt. Ze zijn vindingrijk, eigenwijs
en in veel dingen geïnteresseerd. Deze
eigenschappen leiden tot originele spelopvattingen
en speelmogelijkheden.
SCHOUWERS staan liever niet op de voorgrond.
Rustig en ingetogen luisteren ze meer dan ze praten.
Ze gebruiken hun zintuigen optimaal. Het zijn goede
verzamelaars en vaak dromers. Ze spelen met
vriendjes, maar ook heel goed alleen. Ze hebben
voldoende aan een eigen hoekje van de speelplek.
BOUWERS weten altijd wel iets te spelen. Daar
kunnen zij alles uit de omgeving bij gebruiken en
iedereen mag meedoen. Met veel fantasie wordt een
eigen draai gegeven aan “de echte wereld”. Een
bouwer is een echte regelaar. Een bouwer neemt
graag de leiding en heeft vaak het hoogste woord.
Voor ontwikkeling van kinderen is het goed om in
de buitenruimte bewust om te gaan

Dat noemen is toch de ontwikkeling van kind naar
een zelfstandig individu?
Het mooie is; in beweging ontwikkel je als kind je
hersenen. En dat gaat vanzelf met spelen. In de
zandbak en met karretjes. Op driewielers en fietsjes.
Klimmen en rennen, hinkelen en touwtje springen; de
lijst is eindeloos. Het is goed voor je ruimtelijk
inzicht, je ervaart dat je het leert door te doen. Precies
wat je later nodig hebt om te leren lezen, tellen en
rekenen.
Spelen is nodig als basis voor alles wat kinderen in
de rest van hun leven willen leren en doen.
Bron van dit stuk; kindvak magazine 2022

Bijzonderheden.
Regelmatig vragen ouders aan onze beroepskrachten
bij het brengen of halen van hun kind(eren) of zij
extra opvang kunnen afnemen of dat ze iets kunnen
ruilen. Helaas kunnen zij u hier geen antwoord op
geven, alleen op de administratie weet men of aan uw
verzoek kan worden voldaan.
Wanneer u het tijdig weet kunt het best uw verzoek
via de mail (info@tantetheateam.nl ) stellen en
anders bellen met het nummer van de administratie
0186-623384.
Onze administratie is dagelijks te bereiken van 10.0012.00 uur. Verder op maandag, dinsdag en
donderdagmiddag van 13.30-17.00 uur.

Voor ontwikkeling van kinderen is het goed om in de
buitenruimte bewust om te gaan met risicovol spel,
losse materialen en bewustwording van de natuur.
Jonge kinderen willen alles voelen, ruiken en
proeven. Hiervoor is het belangrijk dat de planten
bijvoorbeeld geen giftige bessen, bloemen of
bladeren hebben. Zelf ontdekken wat kan en mag.
Dat ze bijvoorbeeld bloementje kunnen plukken voor
de juf of lekker (en veilig) zelf “heksensoep” kunnen
maken.
Risicovol spelen is leren en ontdekken. Daarbij dient
altijd de vraag gesteld te worden;
Geven we kinderen nog vrijheid, en gunnen we hun
beleving en uitdaging in hun spel?
Geven we ze de ruimte om spelenderwijs te leren wat
ze kunnen?
Bieden we ze daarin de kans hun grenzen op te
zoeken én te verleggen?

U kunt 24 uur per dag uw vraag e.d. stellen via het
hier bovengenoemde mail adres. Uw mail wordt
dagelijks gelezen en/of beantwoord.

Personalia
In de vorige nieuwsbrief konden
wij u al melden dat we er,
ondanks de spanning op de
arbeidsmarkt, in geslaagd waren
een nieuwe collega aan te
trekken.
Miranda begint a.s. maandag 3 oktober, verderop
stelt zij zich zelf ook aan u voor, tevens zal zij tijdens
haar aanwezigheid op de locatie, voor zo ver
mogelijk, ook persoonlijk kennis met u maken.
Inmiddels is in de laatste week van september ook
Shelley weer begonnen. Zij is terug van haar
zwangerschapsverlof en gaat weer op haar eigen
dagen aan de slag.

Stand van zaken m.b.t. Corona

de hand van het sectorplan, dit
informatiedocument en de vereenvoudigde
protocollen die worden opgesteld voor scenario 3
en 4, kan door de houder een plan van aanpak
worden opgesteld met te nemen maatregelen op de
locatie voor elk van de vier scenario’s.
Indien de basisregels gelden, zoals opgenomen in
scenario 1, dan kan een houder zelf aanvullend
facultatieve maatregelen nemen conform scenario
2, als de omstandigheden daar om vragen. Dit is
maatwerk en afhankelijk van de lokale
ontwikkelingen en kan dus per locatie verschillen.
Vanuit de overheid komt er aanvullend bericht als
er extra maatregelen genomen moeten worden
conform scenario 3 of 4.
N.B.: de vereenvoudigde protocollen voor
scenario 3 & 4 zullen aan het einde van de
zomer worden gepubliceerd.

In het eerste deel van 2022 verschenen met regelmaat
updates van het Protocol Kinderopvang & Covid 19.
Verder werd de zogenaamde beslisboom met enige
regelmaat ververst. Op 26 april van dit jaar werden
vele maatregelen afgeschaald. Onderstaand de
informatie die toen verspreid werd.
Versie 25-4-2022
Het kabinet heeft het grootste gedeelte van de
coronamaatregelen losgelaten. Voor de kinderopvang
gelden er geen specifieke maatregelen meer. Daarom
komt het protocol Kinderopvang & COVID-19 per
25-4-2022 te vervallen. Mocht het virus weer
oplaaien en er nieuwe maatregelen worden
aangekondigd, dan kan het protocol weer geactiveerd
worden.

Houders maken een plan van aanpak voor alle
scenario’s. Dit is een specifieke uitwerking per
locatie, waarin zij de concrete maatregelen en
acties voor de locaties beschrijven. Hiervoor kan
gebruik gemaakt worden van de
informatiedocumenten & vereenvoudigde
protocollen die passend zijn bij elk scenario uit het
sectorplan ‘lange termijn strategie Kinderopvang en
corona’. Indien maatregelen wijzigen of
toegevoegd worden, moeten deze in het plan van
aanpak aangevuld worden. Het plan van aanpak
dient ter advies aan de oudercommissie en
personeelsvertegenwoordiging te worden
voorgelegd. Houders communiceren de
maatregelen en acties naar ouders, medewerkers en
waar mogelijk naar kinderen. Ook de aanpassingen
worden gecommuniceerd.

Einde citaat.
Om voorbereid te zijn op het weer eventueel de kop
opsteken van Corona en handvaten te hebben voor de
natte neuzen periode, wordt achter de schermen druk
gewerkt.

Dit is de beknopte informatie over wat er in het
document Kinderopvang & Covid 19 staat. Bij de
mail over de nieuwsbrief zullen wij apart de laatste
beslisboom bijvoegen,
Huidige stand van zaken.

Er is inmiddels een informatiedocument
Kinderopvang & Covid 19.
Ter inleiding
In het sectorplan Kinderopvang & COVID-19
Kinderopvang & COVID-19 worden vier
scenario’s
beschreven.
In
dit
informatiedocument staan de maatregelen en
adviezen voor de twee groene scenario’s (1 en 2)
uit het sectorplan. De maatregelen en adviezen
kunnen op elk moment door het kabinet en/of
het RIVM gewijzigd of aangevuld worden. Aan

Zo af en toe melden ouders de afgelopen weken dat
iemand in het gezin positief getest is op
Covid/Corona. Omdat er, nu het alweer even geleden
is dat Covid de kop op stak, wat vragen waren
gerezen hebben we even een paar zaken voor u op
een rijtje gezet.
Indien er een melding komt dat iemand in het gezin
positief getest is, niet zijnde het kind dat bij ons in de
opvang zit, gelden de volgende richtlijnen;

Het kind moet op de dag van opvang negatief
getest zijn. Tegenwoordig zijn zogenaamde lolly
testen speciaal voor kinderen te verkrijgen om te
testen.
Het kind wordt gebracht door iemand die
geen Covid heeft.
Zijn beide ouders positief getest dan kan, na
melding aan de beroepskrachten hierover, een andere
volwassenen (niet positief getest) het kind brengen.
De overdracht gebeurd dan ten alle tijden in
de voorhal (zoals we dit ook deden ten tijden van alle
Corona maatregelen). Brengt een andere volwassenen
het kind, dan aan de beroepskrachten telefonisch de
overdracht doen.. Na het ophalen van uw kind zal dit
ook op deze manier door een beroepskracht gebeuren
of via een WhatsApp bericht.
Zaken kunnen snel wijzigen, we houden
daarom uw kind gedurende de dag goed in de gaten
en handel bij signalen/verschijnselen die Covid
gerelateerd kunnen zijn zoals in de beslisboom
vermeld staat.

Kinderopvangtoeslag in de
toekomst.

Miranda stelt zichzelf voor……
Beste ouders, mijn
naam is Miranda
Vleeming Ribeiro.
Ik ben 53 jaar oud
en woon sinds
januari van dit jaar
in ’s Gravendeel.
Ik ben getrouwd en samen hebben we dochter van 18
die nog bij ons thuis woont en een dochter van 26
jaar die met haar vriend samen woont in Alphen aan
de Rijn.
Na het behalen van mijn diploma, inmiddels ruim 30
jaar geleden, ben ik de kinderopvang in gegaan. Om
in de loop der jaren mijn kennis op peil te houden
heb ik verschillende certificaten/diploma’s gehaald.
Ik heb in de loop der jaren met alle doelgroepen
binnen de kinderopvang van baby tot BSO leeftijd
ervaring opgedaan. Na 22 jaar bij dezelfde
organisatie te hebben gewekt vond ik het tijd om
weer eens in een andere omgeving, nieuwe
uitdagingen en ervaringen op te gaan doen.
In mijn vrije tijd ga ik graag, samen met mijn man,
op de fiets om heerlijke tochtjes te maken. Vaak
spreek ik ook af met mijn dierbare vrienden en/f
familie om lekker te koken/bakken of een
bioscoop/terrasje te pakken.

Prinsjesdag zit er weer op, duidelijk is geworden dat
de kinderopvangtoeslag in de toekomst gaat
veranderen.
Vanaf 1 januari 2025 ontvangen alle ouders 96%
toeslag van hetgeen zij betalen aan de kinderopvang.
De overheid beraad zich nog over hoe de
(uit)betaling geregeld gaat worden. Waarschijnlijk
wordt DUO hiervoor ingeschakeld.
Op dit moment zijn de cijfers voor 2023 nog niet
definitief. De verwachting is wel dat dit in de
komende weken zal gebeuren. De eerste berichten
wijzen er op dat het maximale uurtarief wat vergoed
wordt zal stijgen van €8,60 naar €8,97 per uur.
Zodra de cijfers definitief zijn vastgesteld, inclusief
de vergoedingstabellen dan zullen wij die u
toesturen.

Ik heb er erg veel zin in om het Tante Marlie team te
komen versterken en kan niet wachten om u te
ontmoeten!

TOT SLOT!

In deze nieuwsbrief schreven we over “Risicovol
spelen is leren en ontdekken”, dat klopt helemaal,
zeker als je bedenkt dat………

https://www.instagram.com/tantemarlie/
Meld je aan om ons op Instagram te volgen en
ontvang als 1e de wekelijkse nieuwe meldingen.

Elke wijze uil begon als uilskuiken!

www.twitter.com/kotantethea

www.facebook.com/kotantethea

