Kinderopvang High Five!

Nieuwsbrief Januari 2022
Ouder Commissie (OC) High Five en Moppies & Muiters
Beste ouders,
Onlangs hebben wij als voorzitters van de UuderCommissie de ‘basistraining OuderCommissie’ via Boink
gevolgd. Hier hebben we gehoord waar wij als OC adviesrecht in hebben, wat de structuren en onze taken zijn.
Een van die taken is ouderbetrokkenheid. Contact met onze achterban, ouders van de kinderen die
gebruikmaken van de opvang, met jullie dus.
Dit jaar gaan wij als OC kijken hoe wij onze zichtbaarheid naar jullie toe kunnen vergroten. Bijvoorbeeld door in
elke nieuwsbrief iets van ons te laten horen. Houd deze in de gaten!
Mocht u meer willen weten over de structuren, werkwijze en verantwoordelijkheden van een oudercommissie
zie: https://www.boink.info/themapagina/oudercommissie.
Enthousiast? Voor de locatie Moppies en Muiters zijn we nog op zoek naar 2 leden die ons willen komen
versterken. Mocht u dit wat lijken, laat het ons weten: oc.moppies@gmail.com.
Hartelijke groet,

Jolande, voorzitter
locatie Moppies en Muiters

Naima, voorzitter
locatie High Five

Welkom op High Five:

Welkom op Moppies & Muiters:

BSO Boks:

BSO Donderjagers: Dina en Deano

BSO High Five: Shaey, Maeve, Ewan en Norah

BSO Deugnieten:

BSO Dikke Duim: Tiemen

KDV Draakjes: Taj

KDV ’t Kleine ding: Jaimy, James, Sarah en Valerie

KDV Droppies: Elena, Martyna, Nicolas en Julia

Veel speelplezier op High Five!

Veel speelplezier op Moppies & Muiters

Verjaardagen medewerkers High Five!

Wij gaan sparen!

Januari
21- Moniek
25- Mayke

Ieder half jaar hebben de BSO kinderen van de
groep Donderjagers een kindvergadering, een
vergadering waar iedereen mag vertellen wat ze
missen op de BSO, welk speelgoed ze graag zouden
willen hebben om mee te spelen en wat ze graag
aan activiteiten zouden willen doen het komende
half jaar. Wat kunnen we doen om de BSO nog
leuker te maken? Tientallen ideeën komen er uit,
hele leuke ideeën die helaas niet gratis zijn. Een
geldboom zou dé oplossing zijn maar helaas…. ook
de Donderjagers kunnen niet toveren. Dus gaan we
sparen, met z’n allen. Hoe? Wat? Waarom?

Februari
16- Margot
28 - Ilke
Maart
April
16- Chantal
22-Mardy
Mei
12-Margreet
Juni
28-Emmy
Juli
4-Judith N.
14-Carmen
17-Sam
Augustus
7-Chris
21-Vera
September
5-Floor
16-Judith S.
16-Roswitha
Oktober
1-Kim
November
3-Ramona
4-Anouk
17-Bas
December
21-Ellen

------------------------------------------------------------------

De nationale tuinvogeltelling wordt sinds 2001
georganiseerd door vogelbescherming Nederland
en Sovon Vogelonderzoek Nederland.
Dankzij de tuinvogeltelling weten we hoe vogels
in de winter onze tuinen gebruiken. Met die
informatie kunnen we vogels beter helpen en
beschermen. Doe ook mee; het is leuk en nuttig!

Iedere dag moet er worden opgeruimd, een
vervelend klusje waar niemand ooit echt zin in
heeft want of je nu 4, 9 of 30 bent, opruimen is
voor weinig een hobby. Daarom hebben we
opruimen gekoppeld aan een beloningssysteem,
een spaarsysteem. Iedere dag ruimen we samen
op, waar je mee hebt gespeeld maakt niet uit,
opruimen doen we samen. Iedere dag zetten we
een opruimtimer, op hoeveel minuten deze staat is
een geheim, zo blijft het iedere dag toch een
beetje spannend. In die tijd ruimen we samen op.
De kinderen helpen elkaar, wat hoort waar? Ik help
jou dan help jij mij.
We leren samenwerken, opruimen en leren dat als
je hard werkt daar iets tegenover staat. Zo hebben
ze iedere dag de mogelijkheid één (chocolade)
munt te verdienen.
Deze sparen we op en samen kijken we welk
speelgoed we daarmee gaan kopen. Iets om hutten
mee te bouwen, leuke spellen of knutselspullen,
we kiezen samen uit wat we willen hebben. De
kinderen werken iedere dag hard samen om alles
netjes te maken en moedigen elkaar aan als ze
eventjes geen zin hebben. Het is dagelijks een
mooi proces om te zien. En iedere keer als ze een
munt verdient hebben zie je de trots in hun ogen,
hard werken loont. En wat ben ik steeds trots op
onze Donderjagers.
Ps: heb je na Sinterklaas nog chocolademunten
over zijn ze altijd welkom, wij sparen graag nog
even door.

Groetjes van de Donderjagers

Interview
In iedere nieuwsbrief komt er een leuk interview te staan met alle
medewerkers van High Five! Om hem / haar eens beter te leren kennen…..
Vertel eens wat over jezelf
Mijn naam is Emmy Jonkman en ik ben 22 jaar oud. Ik woon in Almelo, samen
met mijn ouders, broer en zusje. In mijn vrije tijd luister ik graag muziek,
bezoek ik graag concerten/evenementen, kijk ik voetbal, en ben ik graag met
familie en vrienden. In de zomer van 2019 heb ik mijn diploma voor de
opleiding: pedagogisch medewerker niveau 3 behaald. Eind 2019, het begin
van mijn doorstroom jaar voor niveau 4, kwam ik voor mijn stage bij High
Five! Terecht. Daar ben ik natuurlijk nog steeds heel blij mee, ik ben
vervolgens geslaagd voor niveau 4 en wou ik hier, bij High Five! maar al te graag blijven.
Wat maakt voor jou het werken bij High Five zo leuk?
Het werken bij High Five is zo leuk, omdat het kleinschalige erg bijdraagt aan een hele fijne en vertrouwelijke
sfeer. Niet alleen onderling met collega's, maar ook met de kinderen. Ik hou van het groene bij High Five! en
vind de manier van werken heel fijn, echt naar het kind kijken, naar wat het kind nodig heeft.
Wat is het meest grappige wat je hebt meegemaakt tijdens het werk?
Elke dag gebeurt er wel iets grappigs, dat is denk ik ook de reden dat ik nu niet meteen het meest grappige kan
opnoemen. Wat wel in mij opkomt nu, laatst hadden een aantal BSO-kinderen sinterklaasviering gehad op
school en waren ze verkleed als pietjes. Aan het einde van de dag, zeiden de kinderen tegen elkaar 'zullen we
pieten spelen?' Toen ze enthousiast pieten dingen bespraken, pakte ik een doekje voor het schoonmaken. Ik
kom terug en ze roepen erg trots 'Kom eens! We hebben pepernoten gestrooid!' Verbaasd kom ik terug naar
de groep... en ik zie overal grote glitters, over de hele vloer. Lachen dat we deden! Ze snapten gelukkig wel dat
het eigenlijk niet zo handig was, dus vervolgens waren ze de opruim pieten en hebben ze netjes alles geveegd
en gestofzuigd!
Hoe was JIJ als kind?
Ik was een lief en rustig, maar toch ook wel weer een actief kind. Ik zong en danste iedere dag, ik maakte
grapjes op school, maar als het serieus moest dan deed ik dat ook. Ik heb als kind jarenlang aan hockey gedaan,
maar toen ik een baantje kreeg en een blessure is dit helaas gestopt.
Wat geef jij de kinderen van High Five mee?
Dat je mag zijn wie je wil zijn, je bent mooi zoals je bent.

Ouderportaal
Vanaf januari 2022 zal ons ouderportaal
wat u van ons gewend bent flink
uitgebreid worden.
Dit betekend dat u niet alleen de planning
van uw kind(eren) kunt inzien, wijzigingen doorgeven
of dagen kunt afmelden.
U kunt vanaf dat moment ook een overdracht van uw
kind zien, foto’s van leuke momenten op een dag of
van leuke uitjes.
Iedere groep heeft een tablet en kan op deze manier u
als ouder/verzorger zijnde op de hoogte houden.
Dit betekend dat de schriftjes voor de kinderen van
het kinderdagverblijf komen te vervallen.
Mocht u nog geen gebruik maken van de app, willen
we dit zeker adviseren om op de hoogte te blijven van
wat uw kind(eren) mee maakt op onze opvang.

Nationale voorleesdagen
26 januari is het zo ver, de start van de
Nationale Voorleesdagen!
Voor beide locaties zijn wij op zoek naar een
leuke papa, mama, opa, oma die het leuk vindt
om bij ons voor te lezen op het kinderdagverblijf
op de groep van
zijn/haar
(klein)kind.
Kunt u ons
helpen?!
Opgeven is
mogelijk bij Mayke
(High Five) of Ellen (Moppies en Muiters)

