Nieuwsbrief 11-2018

Beste ouders/verzorgers,
Hier weer een nieuwsbrief van Sparretje.
SLUITING TIJDEN:
Op Kerstavond 24-12-18 en oud jaar avond sluiten wij om 17.00 uur zodat onze medewerker ook nog iets aan hun feestelijke
avond hebben. Wij verzoeken u dan ook om uw kind(eren) op tijd op te halen.
TARIEVEN 2019:
In 2019 zijn er veel wettelijke veranderingen voor de kinderopvang organisaties wat veel kosten met zich meebrengt. Een paar
voorbeelden: BTW stijging van 6% naar 9%, opleiding eisen medewerkers waardoor aanvullende studies noodzakelijk zijn,
Pedagogische Beleidsmedewerker, kind ratio aanpassingen etc. Samen met een collega hebben wij de begroting gemaakt met
als leidraad de nieuwe wettelijke regels en het advies van de Branche Organisatie voor 2019. De stijging ligt lager dan het advies
van de Branche Organisatie. De berekeningen hebben we voorgelegd aan de OC (ouder commissie). Ook zij hebben ons
geadviseerd en de tarieven 2019 goedgekeurd. Mochten er vragen over zijn dan kunt u terecht bij de OC.
Zie bijlage “tarieven 2019”. In de bijlage zit ook een overzicht wat kinderopvang u NETTO gaat kosten en wat het verschil is met
2018, zie bijlage “opvang duur 2019 ? “
2e STAMGROEP:
Zoals jullie weten hebben wij 2 stamgroepen. We zouden het een jaar aankijken en nu blijkt in de praktijk dat dit niet geheel
naar verwachting heeft gewerkt. Tijdens vergaderingen hebben de leidsters overlegt hoe ze deze ruimte dan optimaal kunnen
gebruiken en hebben het volgende bedacht:
Uit de praktijk blijkt dat bij een volle bezetting de baby’s op de grote groep teveel prikkels krijgen. Als proef hebben ze de tijd (bij
de drukke dagen) de 2e groep op een andere manier gebruikt namelijk alleen voor baby’s. Door alleen baby’s op de kleine groep
te plaatsen kregen ze veel minder prikkels van de (grote) groep waardoor er meer rust heerste. Voor zowel de baby’s als de
leidsters was dit een prettige beleving. Op deze manier kunnen de baby’s ook “wennen” aan de overgang van thuis naar de
kinderopvang. De groep wordt dan alleen gebruikt voor maximaal 3 baby’s in de leeftijd tot max 9 (uiterlijk 12) maanden. De
ruimte wordt aangepast en speciaal ingericht voor de baby’s. Door deze aanpassing kunnen wij ook meer voldoen aan de IKK
regeling 2019. De OC had hierover diverse vragen:
Vraag OC: welke activiteiten vonden er in de ruimte plaats die jullie nu bedacht hebben voor de baby’s? Ik meen me te
herinneren dat er in het verleden in deze ruimte is gegeten, voorschoolse activiteiten in kleine groepjes hebben plaatsgevonden
en er tussen de middag kindjes hebben geslapen? Klopt deze informatie.
Antwoord: Tijdens de thema’s die lopen is er een activiteitenprogramma opgenomen. Dit zijn in principe allemaal VVE (
voorschoolse- vroegschoolse educatie) activiteiten. Deze activiteiten worden steeds in kleine groepjes uitgevoerd. De groepjes
worden met zorg samengesteld. We kijken welke kinderen elkaar het meest kunnen versterken tijdens de speel- leer
activiteiten. Dit is onder andere afhankelijk hoever een kind is in zijn eigen ontwikkeling. Hier gebruiken we het peuterplusplan
voor. Vanuit hier delen we de kinderen in. Dit kan heel erg verschillen doordat er verschillende doelen naar voren komen en de
kinderen dus ook verschillend worden geclusterd op behoefte. Dit zijn 3 groepen: Ontwikkelgroep, middengroep, plusgroep.
Deze activiteiten worden in groepjes in de groepsruimte/buiten/tijdens een uitstap uitgevoerd in een rijke leeromgeving (
verschillende speelhoeken, ervaringen ‘’’echte wereld’’). We zijn inmiddels weer steeds verder en de ervaring leert ons dat we
veel bereiken door dit op deze manier aan te pakken. We kunnen veel meer doen aan de ontwikkelingsstimulering. We denken
dan ook dat het voor de baby’s veel meer kan opleveren ( vooral rust) om zo langzaam te wennen aan het kinderdagverblijf en
later de echte overstap te maken naar de ‘’grote’’ groep. Er is op deze manier met de 2 e stamgroep zo veel meer individuele
aandacht en meer rust.
Vraag OC: Over het laatste punt heb ik de vraag, hoe gaan jullie dit oplossen in de nieuwe situatie?
Antwoord: De grotere kinderen ( vanaf 2 jaar) rusten op de groep, dit is de tijdens de proef bij de kinderen goed verlopen. Er zit
dan ook een pedagogisch medewerker bij, die zorgt dat de kinderen ook daadwerkelijk rusten en/of slapen. Dit is ook op
behoefte. Voorheen gebeurde dit inderdaad ook wel eens in de 2e stamgroep, maar met dezelfde aanpak. De kinderen tot 2 jaar
slapen op de slaapkamer in een ledikantje.
Vraag OC: Verder ben ik benieuwd of jullie op dit moment ook al een max van 3 baby’s per dag hanteren, of moet dit ook
herzien worden?
Antwoord: Op dit moment hebben wij max. 3 baby’s op een dag. Er zijn nieuwe aanvragen die wij op dit moment niet kunnen
plaatsen ivm de nieuwe IKK. We hoeven dan alleen de 2e groep te herzien in het beleid.
Vraag OC: En heeft dit bijvoorbeeld gevolgen voor de grondbox?

Antwoord: We willen de grondbox wel graag blijven gebruiken. Dit zien we wel echt als een meerwaarde en de jongere kinderen
vinden dit soms toch wel prettig. Het biedt ze de veiligheid om vrij te ontwikkelen. Ook is het prettig voor de baby’s dat als ze
overstappen naar de ‘’ grote’’ groep , ze toch de geborgenheid en veiligheid van de grondbox hebben. Het splitsen van de groep
gebeurd als de groep druk bezet is EN als blijkt dat de baby’s teveel prikkels krijgen waardoor ze onrustig zijn.
Vraag OC: Je zegt dat de grotere kindjes vanaf 2 jaar op de groep rusten. Ik kan me hier niet echt iets bij voorstellen? Hoe moet
ik het zien? Dat zij dan op de groep op een stretcher rusten en of proberen te slapen en de kindjes die niet meer hoeven te
slapen, op de groep tegelijkertijd spelen? Of zit ik er nu volledig naast?
Antwoord: Ja dat klopt. We bakenen een stuk van de groep af met de verrijdbare kasten zodat er een afgeschermde rustruimte
ontstaat. Hier zetten we de stretchers neer waar de kinderen kunnen rusten en slapen. Hier zit een medewerker bij en er staat
rustgevende muziek op. De grotere kinderen die niet meer slapen doen rustige activiteiten aan tafel en/of achterste speelhoek
en de allerkleinste kinderen spelen in de grondbox of een andere medewerker verzorgd de kleine kinderen. In principe is dit
voor alle kinderen dus een rustig moment op de dag om allemaal even bij te komen voordat alle kinderen weer wakker zijn.
De OC gaat akkoord met deze wijziging, de groep wordt aankomende maand ingedeeld speciaal voor baby’s en start per 1
januari 2019 in de nieuwe opzet.
ROOSTER PERSONEEL:
Door de wettelijke veranderingen hebben wij het personeel rooster moeten aanpassen. De medewerkers werken vanaf januari
als volgt:
YMKE: maandag kantoor, dinsdag groep, vrijdag ochtend kantoor. Zij krijgt meer taken waardoor ze meer op kantoor werkt.
COLETTE: zij blijft op de dinsdag en donderdag, op andere dagen FLEX inzetbaar
MANON: zij wordt een “vast gezicht” voor de baby’s en werkt op de maandag, dinsdag en woensdag ochtend
ESTHER: zij komt te werken op de dinsdag en vrijdag, op anderen dagen FLEX inzetbaar
SANDRA: zij blijft op de woensdag, donderdag en vrijdag
MARIAN: zij komt te werken op de maandag en woensdag
MICHELLE: zij wordt een “vast gezicht” voor de baby’s en werkt op woensdagmiddag, donderdag en vrijdag
ALGEMENE OUDERAVOND:
LET OP, TIJDEN ZIJN AANGEPAST !! Deze is op maandag 28 januari 2019 van 19.15 tot uiterlijk 21.00 uur. U bent van harte
welkom vanaf 19.00 uur
Hier wordt verder ingegaan op:
1) Pedagogisch Beleidsmedewerker
2) Opleidingen verplicht het hoe en waarom voor de kinderen
3) Uitbreiding wel/niet ?
4) 2e stamgroep
5) Woord OC
6) Rondvraag
VAKANTIE/AFWEZIG:
MANON: van 24-12-18 tm 04-01-19
ESTHER: van 01-01-19 tm 04-01-19 en 25-01-19
MICHELLE: 24-12-18
YMKE: is door een opname afwezig van 11-12-18 tm 11-01-19
CORRIE: van 22-12-18 tm 06-01-19 , de mailtjes worden met regelmaat gelezen en zo nodig beantwoord. Extra opvang kan
worden gevraagd op de groep zelf.

