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NIEUWSBRIEF
Groene kinderopvang gun je ieder kind!

Welkom
Estella, Jouke, Lana, Mats,
Mies, Norin en Yale bij de
Kakels!
Lauren en Stijn bij de
Vrijbuiters!
Marlot bij de Snuffies!
Wij wensen jullie veel
speelplezier!

Met een grote glimlach kijken
we terug naar een hele fijne tijd
bij Camping Falkenborg! De
stralende zon en het heerlijke
water zorgde voor volop
vakantiepret!

Wij feliciteren...
Joske, Frank, June en Just met de geboorte van Lisse!
Nicol, Chiel, Nine en Ties met de geboorte van Duuk!
Wij wensen jullie veel geluk, gezondheid en plezier toe
samen!

UPDATE OVER ONS ALL-INCLUSIEVE
RESTAURANT..

De verbouwing en het klussen is begonnen!
Vanaf eind september verwachten wij dat we de deuren van ons nieuwe
restaurant voor alle kinderen te kunnen openen. Hieronder alvast een sneak
preview van de verbouwing en het klussen..
Zodra het klaar is ontvangen wij jullie graag in het restaurant om een kopje
koffie te komen drinken.. De uitnodiging volgt nog!
Wij zullen het restaurant dan ook officieel openen, dit zal een feest week
worden..

Wist je dat....
Op het moment dat je kind in
de peuterfase komt,
hij belangrijke
ontwikkelingsstappen maakt.
Ze komen fysiek los van jou
als ouder.
Ze gaan een eigen identiteit
ontwikkelen, met jawel, een
eigen wil.
Het is dus niet zo gek dat je
peuter constant 'nee' en 'ik'
gaat roepen.
Belangrijk om te realiseren is
dat ze zich niet af zetten
tegen jou, maar juist een
essentiële ontwikkeling
doormaken.

GGD opnieuw tevreden over BSO
de Kakels en de Vrijbuiters!
Onaangekondigd komt minimaal één keer per jaar de GGD langs voor de jaarlijkse controle. We hebben het over de GGD die
namens de gemeente toezicht houdt op de kinderdagverblijven binnen haar gemeentegrenzen. Belangrijkste thema waar zij
kritisch naar kijken is of wij als houder van een kindercentrum verantwoorde kinderopvang aanbieden, waaronder wettelijk
wordt verstaan: ‘’het in een veilige en gezonde omgeving bieden van emotionele veiligheid aan kinderen, het bevorderen van
de persoonlijke en sociale competentie van kinderen en de socialisatie van kinderen door overdracht van algemeen aanvaarde
waarden en normen.’’
Hieronder een aantal zinnen uit de rapportage die wij recentelijk van de GGD hebben mogen ontvangen:
‘Op een sensitieve en responsieve manier met kinderen omgegaan. Respect voor de autonomie van kinderen wordt getoond.
En grenzen worden gesteld aan en structuur wordt geboden voor het gedrag van kinderen. Zodat kinderen zich emotioneel
veilig en geborgen kunnen voelen. Kinderen worden spelenderwijs uitgedaagd in de ontwikkeling van: motorische
vaardigheden; cognitieve vaardigheden; taalvaardigheden; creatieve vaardigheden. Dit gebeurt zodanig dat kinderen in staat
worden gesteld steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving.’ Mooie woorden en een extra stimulans
om door te gaan met het aanbieden van hoogwaardige kinderopvang op kleinschalige basis. Beide rapporten zijn te lezen op
onze websites onder het kopje 'beleid', onderaan bij in het kopje 'documenten'. Veel lees plezier!

MELDCODE KINDERMISHANDELING

Training voor de medewerkers
Alle medewerkers, werkzaam binnen de kinderopvang, dienen op de hoogte
te zijn van de Meldcode kindermishandeling, huiselijk geweld en
grensoverschrijdend gedrag kinderopvang. Conform de wet zijn medewerkers,
bij een vermoeden van kindermishandeling, verplicht te starten met de
meldcode, het zogenaamde "Protocol 'kindermishandeling en
grensoverschrijdend gedrag' voor de kinderopvang". De komende maanden
volgen de medewerkers online scholing hiervoor.

Volop zomer en waterpret op 't Belhameltje en op Camping de Falkenborg

UITWISSELINGSPROJECT SABA

Dankjewel Mary en Sabrina
Twee weken lang waren Mary en Sabrina aSaba bij ons om een kijkje te
nemen hoe wij werken in de Kinderopvang in Nederland.
Met veel nieuwe kennis en ervaringen gingen ze terug naar Saba. De kinderen
hebben tevens ook veel van hen geleerd.
Hoor jij ze af en toe nu ook Engels praten?

Hieperdepiep hoera,
feestje...
1 augustus: Mats 4 jaar!
2 augustus: Olivia 4 jaar!
2 augustus: Jesse 9 jaar!
5 augustus: Boet 7 jaar!
6 augustus: Nikki 7 jaar!
7 augustus: Lux 3 jaar!
10 augustus: Mijke 7 jaar!
11 augustus: Dex 4 jaar!
11 augustus: Duuk 5 jaar!
11 augustus: Gijs 9 jaar!
13 augustus: Nina 8 jaar!
14 augustus: Liv 1 jaar!
14 augustus: Jouke 4 jaar!
17 augustus: Noah 3 jaar!
17 augustus: Lot 5 jaar!
17 augustus: Aron 8 jaar!
18 augustus: Marly 2 jaar!
18 augustus: Sim 8 jaar!
18 augustus: Nora 10 jaar!
19 augustus: Wessel 3 jaar!
20 augustus: Wies 1 jaar!
20 augustus: Sophie 5 jaar!
22 augustus: Sepp 2 jaar!
23 augustus: Noortje 2 jaar!
27 augustus: Mees 1 jaar!
29 augustus: Finn 2 jaar!
29 augustus: Morris 6 jaar!
4 augustus onze Lynn
5 augustus onze Carlijn
13 augustus onze Daniëlle
en 26 augustus is
onze Ans jarig.
Fijne verjaardag allemaal!

Agenda
Maandag 22 augustus:
Einde zomervakantie, de scholen starten weer! Ook de speelleergroep start
dan weer op de basisschool!
Donderdag 15 september:
Dag van de Leidsters!
De in deze nieuwsbrief genoemde informatie is onder voorbehoud en ondergeschikt aan (wets-)wijzigingen. Er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend.

