Nieuwskrant Peuters en BSO Bruinisse Maart / April 2019
Nieuws

Personeel:
Per maart starten er 2 nieuwe inval medewerkers bij Het Kinderpaleis. Marianne Broersma en Melissa Hendrikse. Ze zullen
zich persoonlijk nader aan u voorstellen.
Sluitingsdagen 2019:
In de eerder ontvangen brief staat een foutje.
Maandag 24 december moet dinsdag 24 december zijn.
Studiemiddag
Dit jaar zijn we voor het eerst gesloten i.v.m. een studiemiddag
op woensdag 10 april vanaf 12.30 uur.!
Alle medewerkers gaan die middag aan de slag met de vernieuwing van ons pedagogisch beleidsplan.

Nieuws van de Peuters
We hebben hard gewerkt op onze groep. We hadden het thema over Reuzen en
Kabouters en wat hebben we veel geleerd.
Zo leerden we over groot en klein en allerlei begrippen als voor, achter, boven, onder.
We hadden superleuke kabouterpakjes op de groep en zo konden we allemaal een
kaboutertje zijn. We pasten grote reuzenlaarzen en ook kleine kabouterlaarsjes. Ook
knutselden we een kaboutertje met een baardje en grote en kleine paddenstoelen.
In maart starten we met het thema: Ik en mijn familie.

Tevredenheidsonderzoek klanten:
In maart zult u via survey monkey onze tevredenheids-enquête
ontvangen. Graag zien we uw reactie tegemoet.
Kerstballenactie:

Ouders allemaal bedankt voor het kopen van de kerstbal. We
hebben een mooi bedrag opgehaald van € 354,10 wat over is
gemaakt naar stichting Opkikker.

Nieuws van de BSO

Even Voorstellen...

Wat gaan de weken snel van het nieuwe jaar. We zitten alweer in de derde
maand! En wat hebben we al veel gedaan! In het begin van het nieuwe jaar begonnen we met het thema: Winter Wonderland.

Mijn naam is Amanda Thijssen en ik ben sinds 2010 werkzaam bij Het Kinderpaleis. Eerst als pedagogisch medewerker op de groep en later ook als interne trainer van het VVE-programma Uk & Puk. Sinds januari is er binnen de
kinderopvang een nieuwe functie bijgekomen: de pedagogisch beleidsmedewerker / coach. Die ik met veel plezier mag gaan uitoefenen.

We bouwden een iglo van suikerklontjes, maakten een sneeuwpop, hielden een
heus sneeuwballengevecht in de gymzaal (zonder sneeuw) en dronken lekker
warme chocomelk met marshmallows. Mmmm!
Daarna gingen we verder met het thema: Weetjes en Ideetjes. Ook dat is hartstikke leuk want hier moet je een beetje creatief voor zijn. Zo maakten we al een
robot, een echte handscan en deden we allerlei leuke proefjes zoals uittesten wat
er gebeurt als je water over Skittels kiept. Supergave kleuren krijg je dan!
We starten half maart met het thema: Leve de Lente.

Verjaardagen BSO

Nathan
Wiard
Lotte
Madelief
Kevin

11 maart
22 maart
29 maart
21 april
26 april

8 jaar
6 jaar
5 jaar
8 jaar
6 jaar

Verjaardagen Peuters
Venzo
Thom

1 april
12 april

3 jaar
4 jaar

Quinten en Olivier 26 april 4 jaar

Sara

28 april

4 jaar

De belangrijkste rol van de coach is het bewaken van de pedagogische kwaliteit. Maar hoe ziet dat er in de praktijk uit? Als coach help ik mee bij het
vormgeven van het pedagogisch beleid en draag ik zorg voor de concrete
vertaling hiervan naar de werkvloer.
Daarnaast bewaak ik ook de kwaliteit door de medewerkers te coachen, te
ondersteunen en te adviseren.
In samenspraak stellen we groepsplannen op, met daarin doelen waar ze als
team mee aan de slag gaan. Naast het stukje team coaching, krijgt elke medewerker ook individuele coaching.
Hiervoor maken we gebruik van video-interactie-begeleiding, waarbij de
medewerker gefilmd wordt, om zo het bewustzijn van eigen handelen te
vergroten en met elkaar in gesprek te gaan. Dit wordt gedaan in zogenoemde leergesprekken, waarbij er wordt bekeken
waar de coaching behoeften van de medewerker
ligt.

Jullie zullen mij hierdoor regelmatig terug vinden
op de groep, in een hoekje observerend óf meedraaiend in het team.

