Kinderopvang
High Five!

Welkom op High Five:
BSO Boks: Jack
BSO High Five: Finn en Hugo
KDV ’t Kleine ding: Shanaya

Veel speelplezier op High Five!
Welkom op Moppies & Muiters:

Nieuwsbrief Juli 2022
Oudercommissie (OC) High Five en
Moppies & Muiters
Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Begin juli komt de oudercommissie weer
samen. Dan zullen we onder andere de
ingevulde enquêtes met elkaar bespreken.
In een latere nieuwsbrief zullen we dit met
jullie delen. Ook zullen we tijdens deze
vergadering kijken naar het pedagogisch
beleidsplan van High Five en deze voorzien
van feedback.
Mochten er dingen spelen, u vragen of
ideeën hebben laat rustig weten. Dit kan
door één van de leden aan te spreken of
door het sturen van een email naar:
Locatie Moppies muiters:
oc.moppies@gmail.com
Locatie high five:
oc.high5@gmail.com
Hartelijke groet,
Jolande Gerlings
(voorzitter oudercommissie Moppies en
Muiters)

KDV Droppies: Seff, Mete

Veel speelplezier op Moppies &
Muiters
Smikkelweken
Om gezond en duurzaam eten onder
kinderen te stimuleren organiseren we de
allereerste ‘Gezonde Smikkelweek’ op de
BSO’s van High Five!
Dit zal plaats vinden in de periode van 18
t/m 22 juli.
We gaan leren en ervaren hoe leuk,
leerzaam én lekker het is om met
overheerlijke seizoensgroente aan de slag
te gaan.
Opa en Oma week KOV High Five!
Wat hebben de kinderen en wij genoten
van de opa en oma week.
Wij horen zoveel verhalen van de kinderen
over hun opa’s en/of oma’s. Dat het voor
ons nu erg leuk is dat we er een beeld bij
hebben.
Het was deze week heerlijk weer. We
hebben buiten in de tuin gespeeld. We
hadden oud Hollandse spelletjes
georganiseerd voor de kinderen en hun
grootouder(s). De kinderen konden koek
happen en blik gooien.
Om de beurt kregen de grootouder(s) met
hun kleinkind een rondleiding.
Onze kinderopvang werd bekeken met een
korte toelichting van ons. Wat kregen we
leuke reacties! Wat een enthousiasme!
We kijken terug op een erg geslaagde week.
Groetjes team KDV ’t Kleine ding

Opa en Oma week KOV Moppies en
Muiters
Wat een super gezellig week was het. De
opa´s en oma´s waren van maandag tot
vrijdag welkom tussen 10 en 11 uur.
De kinderen konden hun geluk niet op toen
ze ineens opa en oma zagen, en dat op de
opvang. Huh?! Haha.
We gingen samen met de opa’s en oma’s
koek happen, binnen/buiten spelen en/of
verven.
Vol trots liepen de kinderen voorop om
alles van de opvang te laten zien. Na de tijd
genoten de opa’s en oma’s van een lekker
kopje koffie met een koekje en gingen na
een dikke knuffel en zoen weer naar huis.
Opa’s en Oma’s bedankt voor deze gezellig
week!
Groetjes team KDV Droppies en Draakjes

Nieuwe topper!
Bij deze willen we graag aan jullie
voorstellen, Marcia Benneker. Marcia is een
oude bekende van ons. Ze heeft in 20202021 stage gelopen op de BSO High Five!
Marcia heeft ontzettend veel zin om weer
terug te komen bij haar vertrouwde plekje!
Vanaf 18 juli kunnen jullie deze topper
tegen komen op locatie High Five!

Wij wensen Marcia ontzettend veel plezier
toe op High Five!

Mededelingen
* Willen de ouders van het KDV de jassen,
tassen, flessen, voeding e.d. voorzien van
de naam van het kind?
* Bij warm weer mogen alle kinderen
zwemkleding en een handdoek meenemen.
Met regelmaat zullen wij bij warm weer
met water spelen.
Uiteraard worden alle kinderen goed
ingesmeerd met zonnebrandcrème en
zullen wij extra drinken aanbieden aan de
kinderen.
Tussen 12.00 – 15.00 uur (omdat dit het
heetste moment van de dag is) zijn wij
binnen met de kinderen.

Interview Margreet
In iedere nieuwsbrief komt er een leuk
interview te staan met alle medewerkers
van High Five! Om hem / haar eens beter te
leren kennen…..
Deze keer komen we meer te weten over:
Margreet Beverdam

in de hutten die mijn vader dan maakte (na
soms lang zeuren, haha). Of met de skelter.
En als het regende kon je mijn blij maken
met vouwblaadjes. Wanneer ze mij vroegen
wat ik voor mijn verjaardag wilde, was mijn
antwoord “vouwblaadjes”. Ik was/ben
zorgzaam en wil graag dat iemand zich op
zijn/haar gemak voelt. Ook hou ik van
gezelligheid!
Wat geef jij de kinderen van High Five mee?
Wees jezelf! Vertrouw op jezelf en je eigen
kunnen. Respect naar anderen en behandel
een ander zoals je zelf behandeld wil
worden. En wees eerlijk naar jezelf maar
ook zeker naar anderen.

Vertel eens wat over jezelf
Mijn naam is Margreet Beverdam. Ik ben 30
jaar oud en woon samen met mijn man en
zoontje in Nijverdal. Ik werk sinds 2020 bij
High Five op de locatie Moppies & Muiters.
Hier ben ik werkzaam op het KDV, groep
Droppies. Hiervoor werkte ik ook al in de
kinderopvang.
Ik hou van gezelligheid! En dingen doen met
mijn gezin. Hier kan ik enorm van genieten.
Ook ben ik graag in voor een spelletje.
Wat maakt voor jou het werken bij High
Five zo leuk?
Ik vind het kleinschalige erg fijn! Ook de
visie, waar High Five voor staat vind ik
belangrijk. Het belangrijkste vind ik dat je
naar elk kind als individu kijkt. We zijn niet
gebonden aan een methode, maar kijken
wat we kunnen en wat kinderen fijn vinden
of waar hun behoefte ligt.

Afscheid Ilke
Beste ouders,
Met een dubbel gevoel neem ik afscheid bij
Kinderopvang High Five!
Ik heb een nieuwe baan gevonden waarbij
de werktijden prettig met mijn gezin te
combineren zijn.
Ik wil jullie graag bedanken voor de
geweldige tijd en het vertrouwen dat jullie
mij hebben gegeven.
Woensdag 13 juli zal mijn laatste werkdag
op de BSO zijn en zal ik afscheid nemen.
Groetjes van Ilke

Wat is het meest grappige wat je hebt
meegemaakt tijdens het werk?
Zelf vind ik de uitspraken van kinderen erg
leuk! Of hoe ze denken tijdens hun spel of
activiteit.

We bedanken Ilke voor haar inzet, haar
goedlachs en gezellige momenten tussen de
kinderen. We gaan je missen Ilke, je bent
een echte topper en wensen je veel succes
bij je nieuwe baan!

Hoe was JIJ als kind?
Ik heb het geluk gehad om op een boerderij
op te groeien. Ik was veel buiten te vinden

Team High Five!

Afscheid Judith S.
Helaas gaan we ook afscheid nemen van
Judith Schrӧder.
Judith is het vaste gezicht van KDV Draakjes
op locatie Moppies en Muiters.
Judith heeft een leuke nieuwe uitdagende
baan gevonden.
We gaan Judith erg missen en willen Judith
ook erg bedanken voor haar enthousiaste
inzet op de groep en binnen het team!
De laatste dag van Judith op de groep zal
vrijdag 12 augustus zijn.
Wist u dat….
* Wij in de zomervakantie leuke activiteiten
weken organiseren voor de BSO groepen!
* Wij een hovenier hebben gevonden die
het zwarte zand gaat voorzien van
kunstgras! We hopen dat de
werkzaamheden snel plaats kunnen vinden
* Wij de hal op Moppies en Muiters
opgefrist hebben, met behulp van de
oudercommissie.
* Onze wandelende takken eitjes hebben
gekregen! Vind u het leuk om thuis ook
wandelende takken te verzorgen, vraag er
naar bij één van onze medewerkers!
* Wij steeds meer gebruik maken van de
ouderapp als informatiekanaal naar de
ouders toe. Mis niets en download de app!
* U op de volgende pagina van de
nieuwsbrief de vakanties van de
medewerkers kunt inzien.

Wij wensen alle kinderen en hun ouders
een mooie zomervakantie toe!

Met vriendelijke groet,
Team High Five!
Ramona, Chris, Ellen, Ilke, Judith N. Anouk,
Chantal, Kim, Roswitha, Floor, Judith S,
Emmy, Margreet, Sam, Mayke, Mardy,
Vera, Margot, Loes, Busra, Esmee, Marcia
en Bas.

Beste ouders en / of verzorgers,
Aftellen, want de zomervakantie staat bijna voor de
deur. Ook de meeste van onze pedagogisch
medewerkers zullen in de zomervakantie op vakantie
gaan. Bij deze willen we u hierover informeren.
We wensen jullie allemaal een hele fijne zomerperiode toe!
Groetjes team High Five!
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