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Studiedag.
Onze studiedag is dit jaar op 16 april. Het kinderdagverblijf, de bso en de VVE zijn de 
hele dag gesloten.

De studiedag staat in het teken van het pedagogisch beleid. Door er met elkaar mee 
bezig te zijn, willen we elkaar inspireren in het omgaan met de kinderen en hoe 
activiteiten en zorgmomenten, nog leuker en duidelijker gebracht kunnen worden.  Het 
Ons beleid heeft als doel een programma aan te bieden, waar kinderen en ouders zich in 
thuis voelen.

Opzegtermijn.
De opzegtermijn  voor het wijzigen of opzeggen van een plaats bij de kinderopvang of 
bso is gewijzigd in 1 maand, ingaande per 01-03-2014.

Ouderavonden.
Afgelopen twee weken zijn zowel op het kinderdagverblijf als de bso ouderavonden 
geweest. Er was een mooie opkomst en bood ouders ruimte om met elkaar van gedachten
te wisselen.  

Sophie de Ruiter was op beide avonden aanwezig om zich voor te stellen als ouder en 
kindadviseur dit is een nieuwe pilot vanuit de gemeente en het okc (ouder- en 
kindcentrum). Zij is er voor ouders die tegen problemen in de opvoeding aanlopen en hier
graag advies over willen. Ook het personeel kan na overleg met de ouders met vragen bij
haar terecht. Zij is verbonden aan het consultatie bureau op de Wingerdweg en dus voor
een aantal ouders geen onbekende.

De bso ouderavond ging vooral om de workshop van Hallo Muziek, dit was een succes,  er 
werd door alle ouders van de bso spontaan meegedaan. Veel ouders hebben hun kind 



ingeschreven. U kunt nog inschreven via de inschrijflijsten op de groep. Ook de 
mozaiektafel viel in de smaak, als hiervoor voldoende interesse is kan er een workshop 
verzorgd worden. Geef uw eventuele interesse aan bij de groepsleidng.

Paasontbijt en Paasbrunch.
Het paasontbijt voor het kinderdagverblijf is dit jaar op donderdag 17 april voor alle 
groepen. De baby- en dreumesgroep doen het samen  en Isolde en Persival ook. Ouders 
kunnen tussen 7.30 en 9 uur aanschuiven voor een ontbijt.

De VVE heeft een paasbrunch voor beide groepen samen, zij brunchen van 11.15 uur tot 
12.15uur. De middaggroep is dus van 11.15 tot 14.30uur. 

Ouderadviescommissie.
Heeft zich op beide ouderavonden voorgesteld en een oproep gedaan aan de aanwezige 
ouders voor nieuwe leden. Vier ouders hebben zich aangemeld en worden voor de eerst 
volgende vergadering uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Geweldig resultaat.

Personeel.
Wij feliciteren Ilona en Pieter, van de groep Merlijn, met de geboorte van hun dochter 
Emma en wensen hun veel geluk met hun mooie dochter. In principe is 16 April de  eerste
werkdag voor Ilona,  haar dochter Emma zal op woensdag en vrijdag naar de babygroep 
gaan.

Cindy van Persival gaat 15 april met zwangerschapsverlof en hoopt eind mei te bevallen. 
Cindy wensen we rust en straks een goede bevalling.   

Voedingsbeleid

Het voedingscentrum heeft alle kinderdagverblijven aangeschreven over het gebruik van
een aantal  voedingsmiddelen. Wij hebben daarom besloten om een aantal producten aan 
te passen

 De smeerkaas is vervangen door een ander merk met minder natrium (zout).
 Het gebruik van smeerworst wordt verminderd.
 De margarine is vervangen door halvarine.
 De limonade en diksap willen we voor een deel gaan afbouwen 

en vervangen door water en thee,  dit omdat limonade en diksap 
erg veel suiker (calorieën) bevatten wat kan leiden tot overgewicht 
en tandbederf.



In een eerder afgenomen enquete bleek dat er vraag is naar het verstrekken van een 
warme maaltijd, dus willen we een pilot doen van een week voor zowel het kdv als de bso.
De week die begint op maandag 19 mei zal er voor het kdv gekookt worden, de week die 
begint op maandag 26 mei voor de bso. Er wordt voor ons gekookt met dagverse 
producten, en de maaltijd bestaat uit een hoofdgerecht en een toetje. De prijs voor een
warme maaltijd bedraagt € 3. 
Het is belangrijk dat er genoeg kinderen zijn die deelnemen anders is het concept niet 
haalbaar binnen deze prijs. Tijdens de pilot week kunnen ouders bonnen kopen voor het 
aantal bestelde maaltijden. Mocht deze pilot leiden tot een regulier 
maaltijdverstrekking dan zullen we strippenkaarten voor 10 maaltijden gaan verkopen. 
Via een inschrijfformulier geven ouders aan welke dagen hun kind mee eet. 
We zijn nog op zoek naar 4 ouders die zich op willen geven om mee te eten als testpanel.
 

Voor diegenen die op vakantie gaan, alvast een fijne mei 
vakantie gewenst. 

Vriendelijke  Groet

het management team


