Nieuwsbrief september 2020
Op maandag 10
augustus is onze
medewerkster Melissa
Beets bevallen van een
gezonde zoon genaamd
Julius. Moeder en zoon
maken het goed.

______________________________
Zoals de meeste van jullie wel hebben
gemerkt hebben wij een vast gezicht op de
BSO. Juf Jessica is 5 dagen in de week
werkzaam op de BSO.

Corona Virus
•Als de kinderen gewoon verkouden zijn
mogen ze gewoon naar de opvang komen.
•Bij verkoudheid en hoesten wordt u
verzocht uw kind thuis te houden.
•Bij koorts bij het kind of iemand uit het
gezin mogen wij uw kind niet opvangen.
•Is er iemand uit het gezin die mogelijk in
aanraking is geweest met corona en hiervoor
getest moet worden, verzoeken wij uw kind
thuis te houden tot de test duidelijk is.

______________________________
Vanaf 1 september komt Juf Marousha
Hoeben ons team versterken, zij komt
anderhalve dag per week op de groep. In de
gang op de deur hangt een brief waar zij zich
zelf voorstelt.
_________________________________________
Maandag 31 augustus is Juf Sjanouk met
zwangerschapsverlof gegaan.

“De Kinderen van
September”

`

Naar school: Als u de kinderen rond 8:00
uur brengt en ze moeten nog naar school,
wilt u er dan rekening mee houden dat we
uiterlijk 8:10 vertrekken richting school.

Uren doorgeven: Het gebeurt regelmatig

Warm eten: De kinderen tot 1,5 jaar

kunnen wij gewoon warm eten geven, de
kinderen boven 1,5 jaar mogen bij ons warm
eten als ze later dan 17:30 uur opgehaald
worden. Dit i.v.m. met de drukke tijd rond
17:00 uur met de overdracht van andere
kindjes. Wij willen graag dat het warm eten
voor de kinderen rustig verloopt. Worden de
kinderen 17:30 of ervoor opgehaald dan
wordt er verzocht thuis te eten.

Ontbijten: Ook merken wij dat het ontbijt

moment niet altijd rustig verloopt, i.v.m.
kinderen die tussendoor gebracht worden. De
leidsters smeren brood tot 7:00 uur, daarna
wordt verzocht als uw kind toch nog moet
ontbijten dit zelf mee te geven, zodat de
leidsters dan in alle rust de kinderen die
gebracht worden kunnen ontvangen.

dat er via de whatsapp naar Ariane uren
worden doorgegeven, dit zorgt voor veel
verwarring. Wij verzoeken jullie om alle
uren aan te geven via Portabase, mochten
jullie de inloggegevens niet meer weten
kunnen jullie dit via de mail aanvragen bij
Ariane. Mocht u eens op korte termijn
(binnen een week) extra opvang nodig
hebben dan kunt u altijd via de September
whatsapp een berichtje sturen met de vraag
of er die dag/week nog plek is. Het
telefoonnummer van September is
06-28986911.

“Huishoudelijke
mededelingen”

Rooster doorgeven: Wij verzoeken jullie

om een maand van te voren de uren door te
geven in Portabase, doet u dat niet dan kan
het gebeuren dat we vol zitten en we u teleur
moeten stellen. Tot uiterlijk 2 weken van te
voren kunnen er wijzigingsverzoeken worden
aangemaakt. Ons streven is om minimaal 2
weken van te voren de planning rond te
hebben zodat ons personeel tijdig weet
wanneer ze staan ingepland.

Richtlijnen RIVM: Gedurende en zolang

de richtlijnen van het RIVM gelden inzake de
corona maatregelen mogen de ouders niet
naar binnen en worden de kinderen in de hal
overgedragen aan de leidsters. In de hal
worden de ouders verzocht de handen te
desinfecteren en gaan de kinderen bij
binnenkomst de handen wassen. We zijn nog
bezig met de aanschaf van een
desinfectiepaal.

`
Als het kind jarig is krijg je een ingevuld
formulier mee, deze kun je thuis rustig
lezen.
Wanneer je er vragen over hebt of een
gesprek wilt met de mentor kun je dat
aangeven bij de desbetreffende leidster.
Daarna zet je een handtekening onder het
formulier, en lever je het formulier in bij één
van de leidsters.

Vernieuwd kind volgsysteem:
Vanaf nu gaan we werken met een nieuw
kind volgsysteem. Voor de nieuwe gezinnen
een korte uitleg:
Iedere leidster is mentor van een aantal
kinderen. Jessica is mentor van alle 4 plus
kinderen. De kinderen van 0 tot 4 jaar zijn
onder gedeeld onder de andere leidsters.
Wil je weten wie de mentor is van jou/jullie
kind? De foto`s van de leidsters hangen aan
het bord in de hal, hieronder staat wie de
mentor is van jou/jullie kind.
Als mentor vul je ieder jaar een kind
volgsysteem in, je observeert het kind en
omschrijft wat je ziet. Hierbij denk je aan
motoriek, emotionele ontwikkeling etc.
Voorheen deden wij dit ieder jaar op datum
van aanmelding van het kind, maar vanaf nu
doen we dit op de verjaardag van het kind

Wanneer wij tussentijds bijzonderheden
opmerken die niet kunnen wachten op het
kind volgsysteem moment dan melden wij
dit natuurlijk vroegtijdig.

“De Kinderen van
September”

Wist u dat?
⃝ De beide Lisanne’s de eersten zijn die
geslaagd zijn voor de baby cursus.
⃝ De ruimte van de BSO volledig klaar is
met aparte speelplaats, toilet en wasbak en
apart keukenblok zodat deze gescheiden zijn
van het KDV, dit creeërt meer rust.
⃝ Ons pedagogisch coach ons zelfs coached
tijdens ons toilet bezoek?

`

Tim: vraagt aan juf of zijn sokken
uit mogen, veelste heet die sokken!
Tess: Verteld dat mama een
cadeau heeft gekocht voor haar en
Finn, juf Lisanne vraagt of ze elk
een kadootje krijgen of samen 1.
Nee zegt Tess we krijgen maar 1
anders worden we teveel gewend
(verwend)

Myrte: Juf wij zijn heel druk dus
mogen wij even tv kijken?

Elisa: Elisa wil graag
verkleedkleren aan en zegt tegen
juf, juf het is zo heet in mijn broek
(ze wou graag haar broek uit)

Arjen: Juf Sietie gaat naar huis,
waarop Arjen zegt vind juf het hier
niet meer leuk?

Larsse: Zegt tegen juf Jessica, ik
vindt dat je best mooie billetjes
hebt!

“Prietpraat”

Lize Marije: Juf ik kan echt niet
opruimen ik heb een gaatje in mijn
legging!
Arne: Myn heit kin goed swemme!
Hy hat it hiele alfabet. Hy kin sa
yn’e sleat springe!
Gerard: tegen juf Marleen, jij hebt
mooie krulletjes, echt heel mooi!

