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Nieuwsbrief 2021
Inspectierapport de Driewieler
Op 19 april jl. heeft er bij de Peuteropvang locatie de Driewieler, door de GGD een
jaarlijkse inspectiebezoek plaatsgevonden. Vanwege de Corona maatregelen is dit
onderzoek op afstand gehouden. De toezichthouder heeft informatie en verschillende
documenten opgevraagd bij de locatiemanager van Peuteropvang de Driewieler.
Tevens heeft er een telefonisch interview met de locatiemanager en één pedagogisch
medewerker plaatsgevonden. Deze inspectie heeft zich primair op de domeinen
pedagogisch klimaat, personeel en groepen, veiligheid en gezondheid gericht. Met
trots kunnen we melden dat alle getoetste inspectie-voorwaarden voldoen aan de Wet
kinderopvang. U kunt het inspectierapport hier inzien.
Geen halve dagen opvang meer mogelijk
Momenteel hebben we op alle locaties een wachtlijst. Vanwege een optimale bezetting
en om continuïteit in de opvang te blijven bieden, hebben wij besloten dat er, vanaf
heden, géén halve dagen opvang meer afgenomen kunnen worden. Door te kiezen
voor hele dagen opvang, zijn vaste groepen gegarandeerd en kan het
dagopvangprogramma worden uitgevoerd zonder onderbreking.
Voor de afname van opvang voor halve dagen en hele dagen geldt het volgende:
-

Voor ouders die momenteel een ochtend- of middagdagdeel afnemen, blijft de
afname mogelijk
Ouders met een contract voor een ochtend of middag, kunnen deze blijven
afnemen voor volgende kinderen uit het gezin.
Het is niet meer mogelijk om een hele dag opvang om te zetten naar een
halve dag opvang.
Er kunnen geen nieuwe contracten meer afgesloten worden voor een ochtend
of een middag (tenzij het gaat om een broertje of zusje dat reeds
gebruikmaakt van een halve dag opvang).

Deze wijziging zal ook in onze huisregels opgenomen worden.

Toestemmingsformulier via het ouderportaal en de ouderapp
Per 1 mei a.s. is het mogelijk om via het ouderportaal en de ouderapp voor elk kind
toestemming te geven. We merken dat nog niet alle ouders/verzorgers deze
toestemmingen hebben ingevuld.
Mocht u de toestemmingen nog niet ingevuld hebben via het ouderportaal of de
ouderapp dan vragen wij u om dit alsnog te doen. Hartelijk dank voor uw
medewerking.

Diversiteit binnen de Grabbelton
Dat kinderen al op jonge leeftijd te maken krijgen met vooroordelen illustreert Slot,
onderzoeker bij Educatie en Pedagogiek aan de Universiteit Utrecht, aan de hand van
een Amerikaans onderzoek. Hieruit blijkt dat deze vooroordelen grote gevolgen
kunnen hebben voor het zelfbeeld van kinderen. Noortje Stoop, pedagogisch
medewerker van peuteropvang de Driewieler en BSO de Gildestraat, heeft zich
verdiept in de vraag hoe we alle kinderen het gevoel kunnen geven dat ze de moeite
waard zijn en erbij horen.

Door aandacht te besteden aan de verschillen in interesse bij kinderen en stil te
staan bij de verschillen in uiterlijk of etnische achtergrond kunnen we de verschillen
en overeenkomsten met de kinderen bespreken. Het is hiervoor belangrijk dat er ook
een diversiteit aan spelmateriaal en boeken aanwezig is. Veel van het huidige
materiaal heeft een eenzijdige westerse uitstraling. Denk aan boeken met alleen
blanke kinderen met westerse namen of een plaatje van een zwarte vuilnisman of
blanke dokter. Noortje heeft spelmateriaal en een boekenlijst samengesteld met een
grote diversiteit zodat elke groep hiermee aan de slag kan gaan. Op deze manier
kunnen alle kinderen zichzelf herkennen. Onze verschillen in uiterlijk en cultuur
moeten we kunnen zien als normaal en tegelijkertijd kunnen vieren, en daarvoor
moet het juiste materiaal aanwezig zijn.
Hoera! Evy, Mila, Jim en Luuk zijn geboren
Hierbij willen we u informeren dat onlangs een aantal medewerkers zijn bevallen.
Debby is op 3 maart bevallen van een dochter, Evy!
Lieke is op 1 april bevallen van een dochter, Mila!
Sabine is op 19 april bevallen van een zoon, Jim!
Ilona is op 20 april bevallen van een zoon, Luuk!
We wensen iedereen heel veel liefde, geluk en gezondheid samen.

Modderdag 2021
Op dinsdag 29 juni was het Modderdag bij de Grabbelton. Een dag waarop het belang
van spelen in de modder enwaarbij je gewoon lekker vies mag worden, extra worden
benadrukt. Zouden we kinderen niet elke dag zo'n dag gunnen? Modder nodigt
kinderen uit om te ervaren en kinderen worden vrijer in het ontdekken. Buiten zijn,
vrij spelen en onbevangen de natuur ontdekken helpt kinderen in de ontwikkeling van
hun zintuigen, motoriek, sociale vaardigheden en creativiteit. Dat leverde onder meer
deze heerlijke plaatje op!

Informatie over tekenbeten
We zitten momenteel midden in het tekenseizoen: van maart tot en met oktober
worden mensen het meest gebeten, met een piek in juni en juli. Vanuit GGD BrabantZuidoost vinden we het belangrijk om ouders van jonge kinderen er bewust van te
maken dat het belangrijk is om hun kinderen te controleren op teken na buiten spelen
of een bezoek in het groen.
Als je kind lekker buiten heeft gespeeld, kan hij/zij gebeten zijn door een teek - zelfs
in je eigen tuin. En als die de ziekte van Lyme bij zich draagt, kan dat nare gevolgen
hebben. Controleer je kind dus goed op teken. Maar hoe herken je een tekenbeet?
Wat kan het gevolg zijn van zo'n beet? Wanneer moet je jezelf en je kind controleren
en hoe verwijder je het beestje? Kijk voor de belangrijkste punten hier in de folder
van het RIVM.

Zomeractiviteiten
In de zomervakantie worden er weer allerlei leuke activiteiten georganiseerd op de
locaties. Voor de actuele planning wordt u geïnformeerd door de desbetreffende
groepen.
Op donderdag 16 september (dag van de leidster) organiseert de dagopvang van de
locatie Heilige Geeststraat een “juffendag”. Op deze dag worden er activiteiten
georganiseerd voor alle kinderen van de dagopvang.

Thema zomer bij de dagopvang
De zomerperiode is net begonnen. Voor veel gezinnen betekent dit dat er veel buiten
wordt gedaan: Buiten spelen, buiten eten en misschien wel samen uitstapjes maken
of op vakantie gaan. Het thema waar wij vanaf maandag 26 juli mee gaan starten is
zomer! We beginnen met de vraag te stellen aan kinderen wat ze meemaken
(misschien gaan ze wel op vakantie), we spelen met water en met zand en zijn vaker
buiten te vinden.
Doen jullie thuis mee?
Praat thuis eens over het zomerweer of over de vakantieplannen. Laat kinderen
meehelpen om een koffer in te pakken of bekijk samen filmpjes of foto’s van plaatsen
waar jullie naar toe gaan. Hoe reageren de kinderen hier op? En wat vinden ze van de
zomerse sfeer? Spelen jullie meer samen buiten en hoe gaat het met opstaan en ’s
avonds gaan slapen? Het is immers nog licht als de kinderen naar bed gaan en al licht
als ze opstaan.
Wat kun je met baby’s en dreumesen in het thema zomer ondernemen?
Ze vinden het heerlijk om te spelen met water en modder. Lekker spetteren en
kliederen! Een klein laagje water in een emmer of teiltje is al genoeg. Kleine gieters,
schepjes maar ook bad eendjes of emmers zijn leuk om te gebruiken. Benoem ook
wat ze voelen en doe zelf vooral mee! Neem ook eens een boekje mee naar buiten.
‘Nijntje speelt met water’ is een erg leuk boekje. Het is van kunststof en wordt een
bed-bad-box-boekje genoemd en mag en kan dus gewoon vies worden.
Voorlezen
Ook gaan we weer voorlezen en worden er weer allemaal zomerboekjes gehaald bij
de bibliotheek! Onderstaande boeken zijn leuk om thuis ook te lezen.





Martin & Jill Barton | Plons! | Uitgeverij Lemniscaat
Liesbet Slegers | Kaatje in de zomer | Uitgeverij Clavis
Pauline Oud | Naar zee met Fien en Milo | Uitgeverij Clavis
Dick Bruna | Nijntje aan zee | Uitgeverij Mercis

Agenda vergaderingen en evenementen
Datum
05-07
26-07
26-07 t/m 05-09
16-09
20-09

vergaderingen/evenement
Vergadering oudercommissie Grabbelton
Start thema Zomer bij de Dagopvang
Zomervakantie
Dag van de leidster
Start thema Herfst bij de Dagopvang

Verjaardagen medewerkers
Datum
04-07
19-07
19-07
20-07
24-07
24-07
25-07
09-08
09-08
14-08
23-08
24-08
29-09

Naam medewerker
Jurrien
Margit
Suzanne
Joyce
Maike
Brigit
Nazli
Jessica
Yasmine
Ilze
Dorieke
Danielle
Jessie

