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Nieuwsbrief mei 2019

Beste ouders,
Dit jaar de tweede, onregelmatig te verschijnen nieuwsbrief van BSO De stadsgeuzen.
Een kijkje achter de schermen.
Omdat we kleinschalig zijn en werken binnen een zo plat mogelijke bedrijfsstructuur is er al veel
onderlinge communicatie op de werkvloer. De lijntjes zijn kort. Toch voeren we daarnaast
regelmatig een werkoverleg met betrekking tot belangrijke issues die jullie kinderen aangaan. Zo
bespreken we bijvoorbeeld thema’s binnen het kader van de IKK. De IKK is de wet Innovatie
Kwaliteit Kinderopvang, ingetreden in januari 2018. De bedoeling van deze wet is het voortdurend
handhaven en werken aan kwalitatief goede opvang. Dit jaar bespraken we al een aantal
(gekozen) thema’s, zoals fysieke veiligheid, onderlinge omgang tussen kinderen en de relatie
tussen pedagogisch medewerker en kind. Het thema over de relatie tussen tussen pedagogisch
medewerker en ouder staat voor dit jaar nog op het programma. Doel van deze besprekingen is
om deze belangrijke thema’s actueel en levend te houden, te kijken hoe het gaat, maar ook om,
daar waar nodig, noodzakelijk kwalitatieve verbeteringen door te voeren.
Vooruitblik
Bovenstaande is een greep uit de dingen waar we aan werken. We kijken echter ook verder
vooruit. Deze vooruitblik is niet zozeer kwantitatief, bijvoorbeeld uitbreiding van het aantal locaties,
maar eerder kwalitatief en verdiepend. Zo zouden we naast en tijdens reguliere opvang ook
ondersteuning (coaching) willen bieden aan kinderen die dat nodig hebben met betrekking tot
bijvoorbeeld dyslexie, beelddenken, remedial teaching of hoogbegaafdheid.
De komende jaren zullen we dit op één of andere manier verder vorm gaan geven. We houden
jullie van deze ontwikkelingen op de hoogte
Uitnodiging
Op woensdagmiddag 26 juni is het zover! Alle kinderen van BSO De Stadsgeuzen zijn uitgenodigd
om mee te gaan met het BSO De Stadsgeuzen uitje. We gaan op die dag met zijn allen naar het
‘Parnassiaparkje’ te Bergen aan Zee, een prachtig speelterrein met kinderboerderijtje en speeltuin.
Onder begeleiding organiseren we daar een kleine kinderspeurtocht. Verder is er natuurlijk tijd om
lekker te ravotten, te kletsen, limonade te drinken en te kijken bij de dieren of lekker te
schommelen.
Ouders zijn van harte uitgenodigd om mee te gaan met dit uitje. Meer info volgt spoedig.
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Mededelingen
• Ter herinnering. De jaarlijkse zomersluiting valt in week drie en vier van de zomervakantie. Vanaf
19 juli t/m 9 augustus zijn we gesloten.
• Mara verlaat BSO De Stadsgeuzen na de zomervakantie. Zij gaat werken bij Kinderdagverblijf
Picobello.
• Louise loopt nu nog stage bij BSO De Stadsgeuzen maar gaat na de zomervakantie verder als
pedagogisch medewerker in opleiding.
• Nieuwe kracht wordt Joy Balder, tevens als pedagogisch medewerker in opleiding. Joy is tevens
coach beelddenken. Wellicht kennen sommigen haar als MR-lid en overblijfmoeder van OBS De
Kennemerpoort.
• Al een aantal keren hebben we hier de aandacht op gevestigd. Het is is heel belangrijk dat
oudere kinderen fietsen naar de BSO. We zien heel vaak dat kinderen, soms volkomen
onverwacht, zonder fiets naar school komen. We hebben voldoende begeleiding en willen graag
ruimte in de bakfietsen houden voor de jonge kinderen en een reserveplaats voor onvoorziene
omstandigheden. De komende periode gaan we kijken of er voldoende fietsers zijn. Anders zijn
we genoodzaakt te splitsen en zullen we dagelijks met de grote kinderen lopen naar de BSO.
• Veel prachtige creatieve dingen gemaakt door de kinderen blijven staan in de presentatiekast.
Nemen jullie ze mee?
• De komende maande kan het voorkomen dat er schilderwerkzaamheden worden uitgevoerd in
de opvangruimte om de boel weer op te frissen en netjes te maken We zijn dan te vinden in een
vervangende ruimte.
• Zoals bij de meesten van jullie bekend gebruiken wij het veilige en afgeschermde ‘Klasbord’ voor
het plaatsen van foto’s van jullie kinderen. Ben je je inloggegevens kwijt of heb je deze nog niet
ontvangen? Stuur even een berichtje naar Natalie.
Vragen, opmerkingen, een kritische noot ? Altijd welkom!
Met vriendelijke groet,
BSO De Stadsgeuzen.
C
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