Themagericht werken op de bso
Wij zijn op de bso gestart met het werken met thema’s. Het thema ‘winterse
sferen’ hebben wij afgerond en wij zijn inmiddels aan het werk met het thema ‘weetjes en ideetjes’. Dit thema gaat over techniek en wetenschap. Zo
zijn de kinderen bezig geweest met verschillende knutsels, zoals een robot.
Ook hebben we al verschillende proefjes uitgevoerd en de kinderen hebben
hier enthousiast aan mee gedaan. In de voorjaarsvakantie gaan wij ook nog
volop aan de slag met het thema. Zo gaan we diverse proefjes doen, hebben
we een ruimtevaartdag, gaan op uitstapje naar de Ontdekhoek en hebben we
een techniekdag.
Na het thema ‘weetjes en ideetjes’ start het thema ‘leve de lente’ op 18
maart.
Je hoort het ‘s morgens al: de vogels beginnen te fluiten en de dagen worden
steeds een beetje langer. In de tuin komen de knoppen aan de planten en de
bollen beginnen te bloeien: het wordt lente! Altijd een goed moment om met
de kinderen bij stil te staan.
Personeel:
Beste ouders/verzorgers,
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Allemaal een fijne verjaardag!

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 VVEprogramma 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.
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 meedraai-

end in het team.

Per maart starten er 2 nieuwe inval medewerkers bij Het
Kinderpaleis.
Marianne Broersma en Melissa Hendrikse. Ze zullen zich
persoonlijk nader aan u voorstellen.

Datums voor in uw agenda:
12 juli zomerfeest
29 augustus sportdag

Sluitingsdagen 2019:
In de eerder ontvangen brief staat een foutje. Maandag 24
december moet dinsdag 24 december zijn.
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.

Tevredenheidsonderzoek klanten:
In maart zult u via survey monkey onze tevredenheidsenquéte 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.

