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Inspectierapporten
Kinderopvangorganisaties worden jaarlijks onaangekondigd geïnspecteerd door de
GGD. Hiermee krijgen ouders een objectief beeld van de kwaliteit van de opvang.
Onlangs heeft er een onderzoek plaatsgevonden op de locatie Heilige Geeststraat.
Vanwege de coronamaatregelen heeft dit onderzoek op afstand plaatsgevonden. De
inspecteur was, wederom, erg tevreden over de pedagogische kennis en werkwijze
van onze pedagogisch medewerkers die overeenkomt met de beschrijving in het
pedagogisch beleid. We zijn erg trots op het mooie rapport. Het was een bewogen
jaar wat veel flexibiliteit van ouders, kinderen en vooral pedagogisch medewerkers
van de Grabbelton heeft gevraagd. We zijn trots op de inzet van alle medewerkers
om zowel onze visie uit te blijven dragen als de extra coronamaatregelen uit te
voeren. We zijn erin geslaagd de kinderen een vertrouwde en veilige omgeving te
blijven bieden wat duidelijk naar voren komt in dit inspectierapport. Dat verdient een
grote pluim voor onze medewerkers!
De volledige inspectierapporten kunt u terug vinden op onze website onder downloads
en op http://www.landelijkregisterkinderopvang.nl
Informatie brengen/halen
Vanwege de huidige maatregelen zijn de overdrachten met ouders kort. Het kan zijn
dat u als ouder/verzorger hierdoor informatie mist. De pedagogisch medewerkers
nemen altijd contact op als er informatie gedeeld moet worden met
ouders/verzorgers. U kunt ook altijd bellen naar de groep als u graag meer informatie
wilt, of bijzonderheden wilt doorgeven. Daarnaast kunt u altijd een bericht achterlaten
in de ouderapp.
Peuterochtend
We organiseren elk jaar een peuteractiviteit op de St jozefschool. Dit jaar zou deze
plaatsvinden op woensdag 7 april. Door de coronamaatregelen komt deze helaas te
vervallen.
Noodopvang BSO
Zoals is medegedeeld in de persconferentie zal de reguliere BSO nog gesloten zijn tot
20 april a.s. Tot die tijd bieden wij voor de BSO uitsluitend noodopvang aan. Om
zeker te zijn van plaatsing, verzoeken wij u dringend om uw kind hiervoor wekelijks
(uiterlijk vóór woensdag 13.00 uur) aan te melden.
Facturatie peuteropvang
Zoals u weet factureren wij voor de peuteropvang in 11 maanden.
In het dit jaar en volgend jaar valt de schoolvakantie van regio zuid volledig in de
maand augustus. Daarom zal dit jaar en volgend jaar de maand augustus niet gefactureerd worden in plaats van de maand juli.

Studiedag
Vanwege de huidige coronamaatregelen, hebben we besloten om de studiedag van
dit jaar in een alternatieve vorm aan te bieden. Alle pedagogisch medewerkers
hebben deze maand een online sessie gevolgd van Tweemonds. In deze sessie lag de
focus op de rijke speel-leeromgeving, waarbij handvatten en suggesties zijn gegeven
n voor de inrichting van de speelleeromgeving. Hoe kunnen we kinderen meer
uitdaging bieden en op welke wijze kunnen we het spel verrijken? Voorbeelden
hiervan zijn om kinderen de mogelijkheid te geven om meer op ooghoogte te spelen.
Denk hierbij aan het plaatsen van kistjes of een tafel in de bouwhoek waarop
kinderen kunnen bouwen. Op die manier kunnen kinderen meer in 3D bouwen.
Daarnaast kan speelgoed worden aangevuld met natuurlijk (kosteloos) materiaal,
zoals stukjes hout, gras of keien. Iedereen is erg enthousiast en is met veel inspiratie
aan de slag gegaan.
Oudertelefoon
De oudertelefoon is in maart 2020 ontstaan als reactie op de verhoogde spanning
binnen gezinnen tijdens de coronacrisis. De oudertelefoon is een onafhankelijke
stichting en biedt gratis en anoniem ondersteuning aan alle ouders en opvoeders. De
dienst heeft een telefoonlijn en chatservice en is iedere werkdag bereikbaar tussen
9.00-15.00 en 20.00-22.00 uur.
Ouders kunnen bij De Oudertelefoon terecht met vragen over ouderschap en
opvoeding, zorgen, frustraties, of om gewoon even te sparren. De telefoon en chat
worden beantwoord door getrainde vrijwilligers met een achtergrond in de zorg,
onderwijs of pedagogiek. De dienst is bereikbaar op 085 130 46 58 en via
http://www.oudertelefoon.nl
Agenda vergaderingen en evenementen
Datum
05-04
12-04
27-04

vergaderingen/evenement
2e paasdag de Grabbelton gesloten
Vergadering oudercommissie
Koningsdag de Grabbelton gesloten

Verjaardagen medewerkers
Datum
04-04
08-04
10-04
10-04
11-04
19-04
25-04

Naam medewerker
Anke
Wendy
Sharon
Debby
Meriam
Simone
Lieke

