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Nieuwsbrief oktober 2019

BELEID EN PROTOCOL
In elke nieuwsbrief zullen wij punten uit ons beleid bij jullie onder de aandacht brengen.
Ditmaal een stuk uit het pedagogische beleid
Zijn er vragen horen we dit graag.

Stamgroep/groepsindeling/groepsgrootte
Bij Kiddies worden de kinderen geplaatst in een stamgroep. In ons kinderdagverblijf worden
kinderen van 0 tot ongeveer 4 jaar in zogenaamde verticale groepen opgevangen. De groep
bestaat uit maximaal 16 kinderen en drie medewerkers. Bij iedere aanmelding wordt er bij de
intake toestemming gevraagd aan ouders voor een eventuele incidentele wisseling van
stamgroep, bijvoorbeeld door samenvoeging of ruiling.
Groepssamenstelling
Op rustige dagen worden de twee groepen samengevoegd vanaf het moment dat dit mogelijk is.
Dit wordt gedaan voor het samenspel, zodat de sociaal emotionele ontwikkeling optimaal
gestimuleerd kan blijven worden.
Vaste gezichtencriterium
Vaste medewerkers voor nuljarigen
Nuljarigen moeten bij de opvang minimaal 2 vaste medewerkers hebben die hen begeleiden.
Dat wordt ook wel het vaste-gezichtencriterium genoemd. Een vaste medewerker weet hoe een
baby zich ontwikkelt, waar het kind van gestrest raakt en waar deze behoefte aan heeft
BKR (Beroepskracht Kind Ratio)
Aantal pedagogisch medewerkers per kind
De groepsgrootte en groepssamenstelling moet in de juiste verhouding staan tot het aantal
pedagogisch medewerkers. Het maximaal aantal baby’s van 0 jaar per pedagogisch
medewerker is per 1 januari 2019 omlaag gegaan. Dat is nu 1 pedagogisch medewerker op 3
nuljarigen. Voorheen was het 1 pedagogisch medewerker op 4 nuljarigen. De pedagogisch
medewerker heeft hierdoor meer tijd en aandacht voor kinderen in het eerste levensjaar.
Vrijwilligers tellen niet meer mee als pedagogisch medewerker als het gaat om de berekening
van het maximaal aantal kinderen per pedagogisch medewerker.
Hieronder is een leidraad voor in de CAO Kinderopvang die wij volgen, één pedagogisch
medewerker begeleidt maximaal:
3 kinderen tussen 0-1 jaar,
5 kinderen tussen 1-2 jaar,
8 kinderen tussen 2-3 jaar
8 kinderen tussen 3-4 jaar.
Bij de berekening wordt gebruik gemaakt van de rekentool www.ratio1.nl.
De drie-uursregeling
Deze regeling maakt het mogelijk om maximaal drie uur per dag minder pedagogisch
medewerkers in te zetten dan de bkr vereist.
Aan de randen van de dag passen we het aantal pedagogisch medewerkers aan, aan het dan
aanwezige aantal kinderen en voegen we groepen eventueel samen, zodat de aanwezigheid
van twee medewerkers en daarmee het vier-ogenprincipe op de groep altijd gewaarborgd is.
De tijden waarop we bij Kiddies kunnen afwijken van de bkr zijn:
08.00 tot 08.30 uur
12.30 tot 13.30 uur
13.45 tot 14.45 uur
17.30 tot 17.45 uur
Voordat we dit doen, kijken we eerst of de inzet van minder beroepskrachten verantwoord is,
waarbij het welzijn en de veiligheid van de kinderen uiteraard voorop staan. Is er aan het einde
van de dag slechts één pedagogisch medewerker aanwezig bij Kiddies, dan zorgen we altijd
voor een achterwacht die in geval van een calamiteit binnen een tien minuten op de locatie
aanwezig is.

PERSONEEL
Hallo ouders/verzorgers!
Ik stel me graag even voor, ik ben Alysha van Schaijk, 20 jaar,
geboren en getogen in Gemert. Ik woon nog thuis samen met
mijn ouders, mijn broer en mijn 2 kleine boomer hondjes,
Kyara en Yuki.
Dit jaar ben ik afgestudeerd van de opleiding Onderwijs
Assistent. Ondanks dat ik een andere opleiding heb gedaan
ben ik erg enthousiast om een nieuw avontuur te beginnen in
de kinderopvang! In mijn vrije tijd ga ik graag met vrienden
lekker een hapje eten en een drankje drinken. Ook is een
avondje naar een concert een van mijn hobbies. In mijn
verdere vrije tijd besteedt ik veel tijd met het oppassen op
kinderen van verschillende leeftijden.
Ik ben erg enthousiast om dit nieuwe avontuur aan te gaan! Voel je vrij om een praatje aan te
gaan als je me ziet lopen.
Groetjes!
Personeelswijziging
Per september hebben wij afscheid genomen van Danielle van der Wielen. We wensen haar
veel succes in de toekomst.

VERJAARDAGEN

AGENDA
7 oktober t/m 24 december Thema
'Feest!'
22 oktober OC vergadering
12 november OC vergadering Kiddies
13 december Winteravond Kiddies
17.00-18.00

Oktober
3 Zemen
8 Stijn
9 Joeri
13 Jim v. K
13 Corrie
17 Tobias
28 Jules
30 Nanou
30 Ilon
November
1 Demi
3 Nola-Jo
3 Laura
6 Lotte
6 Sanne
16 Lars
25 Tess
27 Guus
December
25 Sammie
26 Sophie

1 jaar
1 jaar
4 jaar
2 jaar
42jaar
2 jaar
3 jaar
1 jaar
46jaar
1 jaar
3 jaar
24 jaar
1 jaar
1 jaar
3 jaar
3 jaar
3 jaar
2 jaar
3 jaar

GESLAAGD FEEST KIDDIES 15 JAAR!!
28 september hebben we ons 15 jarige jubileum gevierd.
Ondanks de sombere voorspellingen voor wat betreft het weer
hebben we toch een erg geslaagde ochtend gehad. Alle
kinderen kregen bij binnenkomst een leuke attentie wat goed
van pas kwam. We hebben erg genoten van de blije gezichtjes
vol schmink, de ballonnen die naar wens gevormd konden
worden, volle buikjes van het poffertjes eten en de
ezel,schapen, kalfje en alle knaagdieren kregen ook alle aandacht. Iedereen bedankt voor jullie
komst!

Wist je dat?
* Dat we al veel paddestoelen hebben
gezien tijdens onze herfstwandelingen
met de kinderen !
* We met de verzamelde blaadjes al leuk
hebben kunnen knutselen !
* We leuke reacties hebben gekregen
van ouders op de Kiddies paraplu !

EINDE THEMA 'OEF! WAT WARM' EN START NIEUWE
THEMA 'FEEST!'
Tijdens het thema 'Oef wat warm' zijn we voornamelijk aan de
slag gegaan met ijs.
Samen met de kinderen zijn we de ontdekkingsreis gestart
met het maken van ijsklontjes.
Het ervaren en ontdekken van ijs was dan ook erg spannend.
We zijn er achter gekomen dat ijs smelt in onze handen en dat
ijs in de zon weer water word.
In de huishoek, winkel en in de zandbak zijn de afgelopen
weken heel wat ijsjes verkocht.
Ook hebben de kinderen hun eigen yoghurt ijsje mogen
maken, die in de loop van de dag natuurlijk geproefd mochten
worden. Jummie!
We hebben het ook uitgebreid gehad over de zomervakantie. Hier kwamen de leukste verhalen
naar voren. Volgens de kinderen is er geen vakantie zonder een zwembad want zwemmen
hoort er echt bij!
Verder hebben we deze periode genoten van het mooie weer en het fijne buitenspel met water.
Het nieuwe thema is 'Feest !' Dit thema loopt van 7 oktober t/m 24 december.
Afgelopen week zijn we al gestart met het nieuwe thema: Feest
Hier staan we kort even stil bij de herfst en wat dat allemaal met zich mee brengt. We gaan
opzoek naar herfstmatrialen d.m.v een herfstwandeling om de thema kast leuk te kunnen
versieren.
Ook Puk zijn verjaardag word uitgebreid gevierd! De kinderen helpen mee bij de
voorbereidingen. Ze maken een verjaardagskroon voor Puk en beplakken ballonnen als
versiering voor de groep.
Als dit feest nog niet groot genoeg was komt natuurlijk Sinterklaas ook dichterbij! Voor die
periode hebben we ook weer leuke activiteiten bedacht! Van sinterklaasbaard stempelen tot het
maken van een eigen pietenmuts.
We sluiten het thema af met winter en kerst, ook daar zijn leuke activiteiten voor verzonnen. We
gaan onder andere verder kennismaken met de tegenstelling warm/koud.
Laat het feest maar beginnen!
klik hier

FOTO'S
Voor het thema FEEST! willen we graag een foto van de kinderen ontvangen waarop te zien is
hoe jullie thuis FEEST vieren. Bijvoorbeeld een foto waarop het uitblazen van de kaarsjes te
zien is of van het feest met Sinterklaas en zijn Pieten, Kerst of een foto van een speciale
feestdag in jullie familie.
De foto's worden in de groep met de kinderen bekeken,ze mogen er over vertellen en ze
worden opgehangen.

OC NIEUWS
Na zich intensief te hebben ingezet voor de OC gaan Lotte en Sandra ons binnenkort verlaten
om zo meer tijd over te hebben voor een opleiding en een nieuwe baan. Veel succes dames en
ontzettend bedankt voor alle hulp in de afgelopen jaren als OC lid !
Suzan ( moeder Max) is sinds kort aangesloten bij de OC en we heten haar dan ook van harte
welkom!

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@kdv-kiddies.nl toe aan uw adresboek.

