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Pedagogisch beleid aangepast aan de nieuwe
regels uit de wet IKK.
Per januari 2018 is de nieuwe wet IKK (kwaliteit
kinderopvang) ingetreden.
Om aan alle nieuwe regels te voldoen hebben wij in
januari ons beleid aangepast.
Dit hebben wij in overleg met het team en de
oudercommissie gedaan.
In de bijlagen stuur ik het herziene beleid mee.
Op de volgende punten is het beleid onder andere
aangepast:
Drie uurs regeling: de momenten waarop een
pedagogisch medewerker met teveel kinderen op
de groep mag staan.
Mentor : elk kind krijgt een mentor op de groep, die
de oudergesprekken voert. Wij willen wel voorop
stellen dat alle medewerkers van de groep zorg
dragen voor alle kinderen en dat iedereen
betrokken is bij de kinderen en ouders.
Veiligheid en gezondheidsbeleid: Om ervoor te
zorgen dat de kinderen en medewerkers in een
veilige en gezonde omgeving kunnen spelen en
werken hebben we een beleid op gesteld. Hoe wij
dit beleid implementeren lees je in het veiligheids
en gezondheidsbeleid. Dit is bij mij op te vragen.

Sponsorloop voor ALS:
Tijdens het lentefeest gaan de kinderen van de BSO
een sponsorloop doen voor het goede doel:de
spierziekte ALS. Meinze gaat namelijk meedoen
aan: Holland 4 ALS. Voor het goede doel gaat hij
van Groningen naar Soest. Hij gaat dat zwemmend,
fietsend,lopend en per kano doen om zoveel
mogelijk geld op te halen. Het zal dit jaar geen
gewone sponsorloop worden ,maar we zetten een
echt western parcours neer die de kinderen zo vaak
mogelijk moeten af leggen. De kinderen van de BSO
krijgen hier deze week informatie over..
Zomervakantie:
Om de planning voor de komende zomer maanden
te maken wil ik graag weten hoeveel kinderen er
zijn. Willen jullie via de mail doorgeven wanneer je
kind niet komt in de periode van 1 mei t/m 30
september.
Ruilaanvragen voor die periode kunnen voor 1 mei
aangevraagd worden via de mail. Alleen aanvragen
die voor 1 mei ingediend worden kan ik
behandelen.
Mocht je kind de komende maanden een keer
onverwacht niet komen mag je wel binnen 7 dagen
een ruilaanvraag doen. Alleen in de periode van 16
juli t/m 5 september kan er niet geruild worden als
dit niet voor 1 mei is aangevraagd.
Fotoalbum website:
Op de site komen volgende week de foto’s van
maart te staan. De oude foto’s zullen verwijderd
worden. Nog geen inlogcodes? Je kunt ze per mail
opvragen .
Mochten er vragen zijn over deze nieuwsbrief hoor
ik het graag.

Lentefeest :
Zaterdag 14 april organiseren wij weer ons jaarlijkse
Lente feest. Alle ouders en kinderen zijn
uitgenodigd tussen 10;30 uur en 13;30 uur. Er zijn
allemaal hele leuke activiteiten te doen rond het
thema : wilde westen.
De kinderen mogen zelf iets lekkers mee nemen
voor op het western feestje.

Groet Willeke

