Beste ouder(s)/verzorger(s),

Vorige week maandag ( 18-10-2021) is de jaarlijkse ouder avond geweest, helaas was de opkomst
matig met 17 ouders.
De volgende punten zijn besproken en toegelicht met een presentatie en een duidelijke uitleg door
Ymke en Sandra:
1) Gezonde voeding
2) Risico en uitdagend spel
Corrie opende de avond met een welkomst woord. Het was prettig om de mensen face to face te
zien. Sparretje heeft de roerige tijd van de Corona goed doorstaan en heeft gelukkig maar weinig
besmettingen gehad. Je kan merken dat de economie weer aantrekt want er komt steeds meer vraag
naar rondleidingen en plaatsingen. Op de vraag of ouders tevreden zijn met de ouderapp werd door
alle ouders positief gereageerd. Ze vinden het makkelijk in gebruik en de verhaaltjes met foto’s
worden positief ontvangen. De foto’s via DropBox gaan we de volgende keer vervangen door
WeStranfer omdat er soms problemen zijn met het ophalen van de foto’s vanuit de DropBox.
Corrie geeft daarna het woord aan Ymke en Sandra die de presentatie laten zien.
Gezonde voeding:
Sparretje is bezig gezonde voeding aan te bieden aan de kinderen. Dit gebeurd op basis van de
vernieuwde schijf van vijf. Deze is vergeleken met vroeger behoorlijk aangepast en dan met name de
dierlijke producten. In de presentatie kunnen jullie zien hoeveel zuivel voor kinderen van 1 tm 8 jaar
nodig is. Ze adviseren 2 porties zuivel, 1 portie = 1 glas melk of schaaltje yoghurt van 150 gr. Aan de
ouders is dan ook gevraagd of zij het nodig vonden om bij Sparretje tijdens de lunches melk te blijven
geven daar de meeste kinderen thuis al melk en yoghurt krijgen. De meeste vonden gewoon thee of
water ook goed bij de lunches waardoor de melk bij de lunches komt te vervallen.
Ook het trakteren is ter sprake gekomen. De medewerkers begrijpen dat kinderen enthousiast zijn
als ze kunnen trakteren maar als je bedenkt dat er elke week gemiddeld 3 feestjes zijn dan kun je wel
na gaan dat er veel zoet wordt uitgedeeld. Sparretje wil graag een gezonde traktatie zoals fruit,
groente of krentjes. De medewerkers maken daar dan een feestbord van. Als jullie zelf iets willen
maken met gezonde producten dan mag dat natuurlijk ook. Als je geen inspiratie hebt geen
probleem, op de groep komt binnen kort ook een keuze map te liggen waar diverse ideeën in staan.
In het voorjaar willen de medewerkers samen met de kinderen een moestuintje maken zodat de
kinderen leren waar het groente en fruit vandaan komt. Er is al een perenboompje.

Risicovol en uitdagend spel:
Toen Sparretje in 2012 starten eiste de GGD dat alles zo veilig mogelijk werd ingericht, zowel binnen
als buiten, zodat er helemaal niks kon gebeuren met de kinderen.
Daar zijn ze nu op terug gekomen omdat de kinderen hierdoor niet leren om zelf risico’s in te
schatten. Ze leerden niet hoe hoog ze ergens vanaf konden springen, hoe hard ze konden fietsen of
hoe ze moesten vallen.

In de presentatie zit een blad met een foto van een man. Met onderstaande link kunnen jullie zijn
commentaar horen betreffende het risicovol en uitdagend spel waaruit blijkt dat het juist goed is dat
kinderen risicovol en uitdagend spelen.
https://www.youtube.com/watch?v=sDUzTDa5_Vc&t=23s
De GGD verwacht wel dat een organisatie dit vast legt in het “risico inventarisatie”, daar moet de
organisatie aangeven wat een groot risico, een gemiddeld risico of een laag risico is. Daarbij moet
beschreven worden wat de organisatie doet om kinderen hierin te begeleiden en waarom ze
bepaalde risico’s nemen. Echt gevaarlijk risico’s sluit de organisatie zoveel mogelijk uit. De
medewerkers bekijken regelmatig de situaties en evalueren hier gezamenlijk over of er nog iets
gewijzigd moet worden.
Hierna nam de oudercommissie (OC) het woord. Wilmar legt uit wat er met de vrijwillige
ouderbijdrage wordt gedaan voor de kinderen (Extraatjes met Kerst, Pasen, sint viering, Kermis etc.).
Loes gaat eind 2021 de OC verlaten. Om een oneven aantal OC leden te behouden werd er gevraagd
of er iemand interesse had om deel te nemen aan de OC. Er heeft zich direct een ouder gemeld,
Rosalie de Koning-Lodewijks. Wij heten je van harte welkom bij de OC. De OC bestaat nu uit
voorzitter Marleen van Amerongen, Wilmar van de Hurk en Rosalie de Koning-Lodewijks en dan nog
Loes tot eind dit jaar.
Mochten er nog vragen over de presentatie zijn dan kunnen jullie altijd mailen naar
ymke@kinderdagverblijfbrabant.nl
De avond hebben we afgesloten met gezellig bijpraten.
Dank aan de aanwezige ouders voor hun input,
Met vriendelijke groet
Team sparretje, Corrie, Ymke en Sandra

