nieuwsbrief oktober 2018
Baloe Kalender
15 oktober 19:45 uur
16 november
19 november
28 november
30 november
5 december

Vergadering
oudercommissie
Studiedag Baloe
gesloten
Versieravond
sinterklaas
Sinterklaasfeest
peuters en jongste
BSO kinderen
’s avonds
Sinterklaasfeest
oudste kinderen BSO
Baloe sluit om 17:00
uur i.v.m.
sinterklaasavond

.
Nieuwe collega:
Maandag 29 oktober begint Tiffany bij Baloe.
Zij zal op de blauwe groep gaan werken en
afhankelijk van de groepsbezetting ook bij de
peuters.
Derde aankondiging studiedag Baloe:
Op vrijdag 16 november is onze jaarlijkse
studiedag. Baloe zal dan gesloten zijn.
Wij gaan onder andere een herhalings EHBO
en BHV training volgen. Deze datum staat ook
in onze jaarkalender vermeld.

Vanuit de wet IKK is het vanaf januari ook
verplicht om als beleidsmedewerker een HBO
studie te hebben gevolgd. Dit betekent dat ik
zelf in november met de HBO opleiding
pedagogisch coach/ beleidsmedewerker zal
starten.
Tevens heeft Chantal, pedagogisch
medewerker van de blauwe groep aangegeven
dat zij zich graag verder wilt gaan ontwikkelen.
Zij zal in februari starten met de HBO opleiding
pedagogisch beleidsmedewerker. Hierdoor kan
zij mij gaan ondersteunen bij beleidsmatige
taken.
Oudercommissie vergadering:
Maandag 15 oktober om 19:45 uur vergadert
de oudercommissie in bijzijn van Willeke met
elkaar. Tijdens deze vergaderingen worden
beleidsmatige punten besproken. De
oudercommissie heeft hierin advies recht. Lijkt
het je leuk om lid te worden van de
oudercommissie dan ben je van harte welkom
om vrijblijvend de vergadering eens bij te
wonen. We vergaderen 4 keer per jaar. Je kunt
je aanmelden bij mij of via : oudercommissie
@baloekinderdagverblijf.nl

Opleiding voor pedagogisch medewerkers
van de babygroepen.
Het wordt verplicht voor de pedagogisch
medewerkers van de babygroepen om extra
bijscholing te volgen om hun kennis speciaal
gericht op de ontwikkeling van baby’s te
vergroten.
In november zal Anja met deze opleiding
starten. Opvolgend zullen alle medewerkers
van de babygroep deze training volgen.
Per 1 januari 2019 pedagogisch coach en
beleidsmedewerker:
Alle pedagogisch medewerkers zullen vanaf
januari gecoacht gaan worden door een
externe coach.. dit wordt verplicht gesteld in
de nieuwe wet IKK. Een kennismaking met de
coach zal plaatsvinden tijdens het tweede
gedeelte van de studiedag.

Dag van de pedagogisch medewerker:
Op donderdag 16 september zijn wij allemaal
in het zonnetje gezet. Lieve ouders en kinderen
heel erg bedankt voor alle tekeningen,
bloemen, knuffels en zonnestralen.
Mochten jullie vragen hebben over deze
nieuwsbrief hoor ik het graag.
Groet Willeke

