Nieuwsbrief Mei 2020
Beste ouders/ verzorgers,
Wat zijn wij ontzettend blij dat het kinderdagverblijf en de BSO weer open is, het is een
gekke tijd geweest (en nog steeds) i.v.m. corona waardoor we veel van jullie en jullie
kinderen niet hebben kunnen zien.
Een grote verandering van de een op andere dag gaat natuurlijk niet in de koude kleren
zitten, misschien moest je ineens thuis gaan werken en daarnaast ook nog is voor de
kinderen zorgen, dit is natuurlijk niet erg makkelijk want hoe ga je dat toch vormgeven…. Of
de angst die aanwezig is om zelf ziek te worden of misschien een gezin of familie lid,
misschien dat zij ook ziek zijn geworden en je je zorgen maakt. Boodschappen doen zoals je
gewend bent is dan ook niet meer zo makkelijk als dat het lijkt, kortom een hele spannende
en lastige periode.
We zijn enorm trots (en dat mag je ook best op jezelf zijn) dat jullie toch door deze
afgelopen periode heen zijn gekomen en thuis de kinderen hebben opgevangen!!
Er zijn nu best wat regels bij gekomen, onze complimenten dat dit goed wordt opgepakt en
nageleefd wordt, zo houden we het voor iedereen zo veilig mogelijk.
De vragenlijsten die wij terug binnen hebben gehad helpen ons ook enorm dat wij op de
hoogte zijn van veranderingen, want wat zijn de kids groot geworden en hebben zij veel
bijgeleerd!!!!
Informatie omtrent Corona
Wel willen wij nog een keer duidelijk aangeven dat de veiligheid voorop gaat, jullie hebben
via de mail een brief ontvangen met een aantal regels, hierbij zetten wij deze nog even op
een rij.
• Er mag maar 1 ouder tegelijk binnen zijn, de andere ouders wachten buiten. Wij
zorgen ervoor dat er markeringen zijn zodat er 1,5 meter afstand gehouden kan
worden.
• Een pedagogisch medewerker zal de deur opendoen en op de haak zetten. Wacht u
alstublieft totdat de medewerker weer binnen op de groep is voordat u naar binnen
stapt.
• Blijft u alstublieft op de gang zodat u niet op de groep hoeft te komen. Hier neemt u
ook afscheid van uw kind, het kind komt dan zelf naar de groep lopen.
• Baby's kan u in de Maxi-Cosi of wagen laten zitten een leidster zal erna het kind zelf
pakken.
• Wij willen u vragen om spulletjes of tassen neer te zetten zodat de medewerker deze
zelf kan pakken en hierdoor geen direct contact is.
• Wij willen u vragen de overdracht kort te houden, lukt dit niet dan vragen wij u om
ons even te bellen zodat de overdracht langer kan zijn mocht dit nodig zijn.
• De overdracht als u uw kind komt halen zal ook korter zijn dan gebruikelijk.
• De medewerker zal ook de buitendeur weer sluiten.

•

Voor alsnog geld de regel als uw kind verkouden is, koorts of keelpijn heeft dat hij/ zij
dan niet naar de opvang kan komen, ook kinderen waarvan een gezinslid een van
deze klachten heeft geld hetzelfde. Wij als medewerkers zullen hier ook oplettend in
zijn, en mochten wij dit constateren zullen wij u vragen uw kind op te komen halen.

BSO:
•

•
•

De ouders wachten buiten. Dit mag via de deur aan de B. Ewoutstraat. Graag maar
met 1 ouder naar de opvang komen om te zorgen dat het niet te druk wordt voor de
deur en bij het wachten 1,5m afstand houden.
Wij willen u vragen de overdracht kort te houden, lukt dit niet dan vragen wij u om
ons even te bellen zodat de overdracht langer kan zijn mocht dit nodig zijn.
Voor alsnog geld de regel als uw kind verkouden is, koorts of keelpijn heeft dat hij/
zij dan niet naar de opvang kan komen, ook kinderen waarvan een gezinslid een
van deze klachten heeft geld hetzelfde. Wij als medewerkers zullen hier ook
oplettend in zijn, en mochten wij dit constateren zullen wij u vragen uw kind op te
komen halen.

Bijscholing
Zo zien we jullie kinderen bijna iedere week en zo ineens een poosje niet, daar moesten wij
als medewerkers erg aan wennen, en we misten de kinderen ook heel erg.
Ook al konden de kinderen niet naar Lien! Komen, hebben wij niet stil gezeten.
Er zijn verschillende interessante Webinars geweest waar de medewerkers aan mee hebben
gedaan, zo konden wij onze kennis wat bijschaven.
Hier een aantal van deze Webinars;
• Kinderen en emoties
• Bewegend leren
• Ontdekkend en onderzoekend spelen
• School of happiness
• Kind en media
• Kinderen en zelfvertrouwen
Ook konden de medewerkers kiezen uit een aantal interessante cursussen;
• Baby’s in de kinderopvang 2020
• Interactievaardigheden 2020
•
Ontwikkelen 0-12 jarigen 2020
• Kijken naar kinderen 2020
• Pedagogische doelen 2020
•
BSO, dat doe je zo! 2020
•
Kinderen met plezier in beweging 2020
•
Omgaan met ouders 2020
•
Spel en speelgoed 2020
• Opvoeden 2020
•
Samen verschillend 2020
De cursus baby’s in de kinderopvang 2020 is een cursus waarbij de pedagogisch
medewerker opgeleid word als baby leidster, dit is een eis vanuit de overheid en IKK.

Thema
Vanaf Juni starten wij met een nieuw thema; Knuffels (puk) en zomer, deze zal iets
Anders als anders zijn i.v.m. het Corona virus.
Leuk idee voor thuis
Veel ouderen zijn erg eenzaam en mogen geen of weinig bezoek ontvangen, het is altijd leuk
een kaartje of tekening te ontvangen. Leuk om thuis te maken en op te sturen naar bijv
verzorgingstehuizen.
Het lien! Weerbericht
Bij deze gekke tijd lijkt het wel of het weer af en toe ook gek gaat doen, je kan de ene dag
veel regen hebben en de volgende dag een heerlijk zonnetje, wij willen u vragen om hier ook
rekening mee te houden als uw kind naar de opvang gaat.
Naast de reserve kleding kunt u misschien een extra setje mee nemen voor als het weer om
gaat slaan.
Op het kinderdagverblijf en de BSO hebben wij zonnebrandcrème waarmee wij de kinderen
insmeren, mocht u om bepaalde redenen willen dat uw kind andere zonnebrandcrème
gebruikt geeft u deze dan alstublieft mee.
Misschien voor de warme dagen zwemkleding en zonnehoed of pet.

Sluitdagen 2020
We houden ons altijd aan de officiële feestdagen van de overheid. Hieronder de sluitdagen
voor 2020.
Nieuwjaarsdag
2e paasdag
Koningsdag
Bevrijdingsdag
Hemelvaartsdag
2e Pinksteren
1e kerstdag
Oudejaarsdag
Nieuwjaarsdag

woensdag 1 januari 2020
maandag 13 april 2020
maandag 27 april 2020
dinsdag 5 mei 2020
donderdag 21 mei 2020
maandag 1 juni 2020
vrijdag 25 December 2020
31 december 2020 sluiten wij om 18u
1 januari 2021 gesloten

Hoera!!!!
In 2019 zijn bij de Geschillencommissie Kinderopvang geen geschillen ingediend over onze
organisatie(s) en/of vestigingen. Een mooie prestatie!!

Team
In de vorige nieuwsbrief stond vermeld dat Kimberley zou stoppen bij Lien! En een nieuwe
uitdaging aan gaat op de peutergroep in Arnemuiden.
Door de gekke tijd hebben sommige Kimberley niet meer kunnen zien, dit vind ze zelf ook
erg jammer maar ze komt op 29 mei om 15:45 bij het kring moment op de BSO afscheid
nemen van de kinderen! Wil jullie kind Kimberley nog een mooie tekening geven dan kun je
die voor die tijd nog afgeven bij de BSO of even die middag langs komen brengen zodat ze
hem zelf kunnen geven. We hebben met de kinderen een tijd geleden al een mooi boekje als
aandenken aan BSO lien! gemaakt die we haar die vrijdag zullen geven.
Jorina is helaas nog niet op de groep aan het werk, wel gaat het al iets beter met haar en
heeft ze al een aantal taken op zich genomen, we hopen haar gauw weer op de werkvloer te
zien.
Helaas moeten wij ook afscheid gaan nemen van onze collega Deborah, voor veel ouders al
een hele lange tijd een vast gezicht die vol liefde voor jullie kinderen heeft gezorgd en altijd
in was voor een gezellig praatje als jullie de kinderen kwamen halen of brengen.
Deborah heeft voor zij bij Lien! Kwam werken een opleiding gevolgd aan de Pabo, ze heeft
nu de mogelijkheid gekregen om voor de klas te staan en neemt deze met beide handen
aan.
Deborah; “Door deze vreemde Corona tijd heb ik jammer genoeg veel ouders en kindjes al
een hele tijd niet gezien. In deze periode is er voor mij wat veranderd, want er is een nieuwe
kans op mijn pad gekomen…
Na 9 jaar met heel veel liefde en plezier werken op Lien ga ik iets doen wat ik ook altijd heel
erg leuk vond en waar ik voor geleerd heb. Ik ga het basisonderwijs in!
Ik wil jullie allemaal bedanken voor het vertrouwen en alle mooie herinneringen.
Dinsdag 9 Juni zal mijn laatste dag op lien zijn, dus ik kan gelukkig nog even genieten van alle
lieve kinderen.
Hoop jullie allemaal nog te zien en wens jullie allemaal het beste!
Tot snel, groetjes Deborah”
Danika heeft haar stage afgerond en zal tot September ons team gaan ondersteunen, hierna
zal ze een Hbo opleiding gaan doen.
Peninah, Constance, Shona en Vianne zullen de uren van Kimberley en Deborah overnemen,
zij zijn al een vast gezicht op het kinderdagverblijf en BSO en zullen we dus vaker gaan zien
op de groepen.

