Kinderopvang High Five!

Nieuwsbrief juli 2021
Zomervakantie

Welkom op High Five:

Het is bijna zo ver! De zomervakantie! Velen
van jullie zullen we hierdoor een aantal weken
niet zien. We wensen jullie een prachtige
zomervakantie toe en hopen jullie allemaal
weer terug te zien na de zomervakantie!

BSO Boks

Geniet ervan!!!

BSO High Five
Levi, Mila, Sem
KDV ’t Kleine ding
Faye

Veel speelplezier op High Five!
Welkom op Moppies & Muiters:
BSO Donderjagers
Mila, Noe
BSO Deugnieten
Lunis
Ouder Commissie (OC) High Five en Moppies
& Muiters
Vanuit de oudercommissie zorgen we dat de
belangen van de ouders en kinderen die
kinderopvang High Five bezoeken zo goed
mogelijk behartigd worden. Mocht je
interesse hebben of wil je meer hierover
weten? Neem dan contact met de OC.
Het mailadres van de locatie High Five is:
oc.high5@gmail.com
Het mailadres van de locatie Moppies en
Muiters is:
oc.moppies@gmail.com

KDV Draakjes
Alex, Valentina, Antony
KDV Droppies

Veel speelplezier op Moppies &
Muiters
Studiedagen – ziekte – extra opvang
Volgend schooljaar zullen er weer nieuwe
studiedagen worden ingepland op de
basisschool van uw kind. Wilt u extra opvang
afnemen? Of uw kind afmelden voor deze
dag? Dit kan heel gemakkelijk via het
ouderportaal.
Ook bij ziekte of een vrije dag willen we
vragen uw kind af te melden d.m.v. te bellen

naar de locatie of via het ouderportaal. Op
deze manier kunnen wij hier rekening mee
houden met het inplannen van onze
medewerkers.

Ook zijn wij op zoek naar ’t shirts om
indianenkleding te maken met de kinderen
En voor onze verfactiviteiten zijn wij op zoek
naar oude overhemden!
Kunt u ons helpen aan deze materialen?
Alvast bedankt!
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…..

Badkleding
Bij warm weer zullen we met regelmaat met
water spelen. Wilt u uw kinderen badkleding
en een handdoek meegeven?
Uiteraard mogen in de vakantie ook
waterpistolen of ander speelgoed voor
waterpret worden meegenomen.
Wij zorgen er voor dat kinderen goed
ingesmeerd zullen worden!

Ilke Stoverinck-Hoffmann

Activiteiten week
Op de BSO zijn weken 28, 29 en 33 de
activiteitenweken.
In deze weken bieden we vaste
vakantieactiviteiten aan op de vakantie BSO.
U kunt denken aan…
De wetenschapsdag, verfdag, oud-Hollands
spelletjes - dag (locatie High Five V.S. locatie
Moppies en Muiters) een indianenweek, maar
ook dingen zoals flessenvoetbal,
knutselactiviteiten, waterspelen en
waterbanen creëren.
Kortom, samen gaan we er een toffe BSO
vakantie van maken!
Wij zijn op zoek naar….
Voor de indianenweek zijn wij op zoek naar
oude lakens om tipi tenten te bouwen.

Vertel eens wat over jezelf
Hallo allemaal!
Mijn naam is Ilke Hoffmann, ik ben 32 jaar en
ik woon samen met mijn man en onze 2 zoons
Noud (3) en Stan (1) in Almelo.
Ik werk met veel plezier bij High Five. Op de
maandag, dinsdag en woensdag werk ik op
BSO High Five en soms val ik daarnaast in op
de KDV en BSO groepen waar nodig.
Wat maakt voor jou het werken bij High Five
zo leuk?
De kinderen brengen zoveel gezelligheid met
zich mee en de band die ik met ze heb
opgebouwd vind ik heel mooi en waardevol.
Ik vind dat er een fijne sfeer heerst binnen
kinderopvang High Five. We hebben een
prettig team, we communiceren goed met
elkaar, we helpen elkaar en we vullen elkaar
aan.

Wat is het meest grappige wat je hebt
meegemaakt tijdens het werk?
Laatst haalde ik een meisje van school op, ze
had een mooie oranje hoed mee. Ze hield de
hoed goed vast, tot de wind eronder kwam.
De hoed vloog uit haar handen en kwam op de
weg terecht. Een chauffeur stopte, stapte uit
en gaf de hoed terug aan ons. We bedankten
de chauffeur vriendelijk en fietsten weer
vrolijk verder, met de hoed, naar de BSO.
Samen hebben we er hard om gelachen!
Hoe was JIJ als kind?
Als kind was ik niet heel druk of heel rustig,
gemiddeld denk ik. Ik ging wel uit mezelf
spelen, maar ik vond het ook wel prettig om
bezig gehouden te worden. Met poppen,
knuffels en barbies spelen vond ik heel leuk. Ik
was al op hele jonge leeftijd goed in- en dol op
kletsen, ik kletste iedereen de oren van het
hoofd.
Wat geef jij de kinderen van High Five mee?
Iedereen mag zijn zoals hij/zij is, wees lekker
jezelf en heb respect voor jezelf en elkaar.
GGD inspectie
Afgelopen periode hebben heeft de GGD
inspectie weer de jaarlijkse controle
uitgevoerd op ons kinderdagverblijf en
buitenschoolse opvang.
Hier kwamen mooie positieve
inspectierapporten uit voort. Deze kunt u
downloaden via onze website.

Nieuws vanuit onze groepen van
locatie High Five!
‘BSO locatie High Five’!
Hallo allemaal!
Op BSO High Five zijn we natuurlijk volop
bezig geweest met het EK voetbal! We hebben
zelf vlaggetjes gemaakt, onze nagels oranje
gelakt, vlaggetjes op onze wangen gemaakt en
natuurlijk onze groepsruimte versierd!
Wist u dat... we in onze groep een eigen
winkel hebben geopend? De enige echte High
Five Shop! Met winkelmandjes, geld en een
balie met een kassa kunnen wij net als een
echte winkel spulletjes kopen en verkopen.

En wat we nog gaan doen? De zomer is
officieel begonnen! En natuurlijk moeten onze
mooie raamschilderingen van de lente, plaats
maken voor die van de zomer.
We gaan de komende tijd nog een heleboel
leuke zomerse activiteiten uitvoeren. En
natuurlijk gaan we, net als de afgelopen
warme weken, heel veel met water spelen!
Ook nemen we op woensdag 7 juli afscheid
van onze ‘oldtimer’ Robin. Na 8 jaar BSO
neemt hij afscheid van ons en gaat deze
kanjer richting het middelbare onderwijs.
Robin, we gaan je ontzettend missen en
bedankt voor alle leuke jaren!
Op de groep Boks blijven we volop gebruik
maken van onze mogelijkheden buiten. We
zijn dol op onze nieuwe tuin, doolhof en
ingegraven rioolbuis. Springen, rennen en
tikkertje spelen, het kan er allemaal. Ook het
grote veld kan regelmatig op onze
aanwezigheid rekenen, vooral voor een potje
voetbal zijn we wel te porren. 1 tegen 1 of 5
tegen 5, het maakt ons niet uit, we vermaken
ons wel. En mochten we klaar zijn met
voetballen, dan hebben we nog de mooie
groenstrook langs het veld. De bosjes en
bomen bieden ook genoeg vertier en
uitdaging voor kids van alle leeftijden.
Groetjes Emmy, Ilke, Bas en Vera
KDV ‘t kleine ding
De zomer is begonnen en wat hebben wij
genoten van het mooie weer.
Lekker onder de sproeier als het warm was en
veel buiten gespeeld op ons mooie nieuwe
plein. Ook hebben wij weer een leuke
modderdag gehad. Samen in een groot bad
met modder spelen, stuiterballen zoeken in de
modder en verven met modder op een groot
tekenvel, wat een feest!
Nieuwtjes van de groep:
Wist je dat…..
Busra haar stage afgerond heeft en ons gaat
verlaten per 30 juni?
Bedankt lieve Busra
Noelle ook haar stage heeft afgerond en ons
gaat verlaten per 9 juli?

Bedankt lieve Noelle
Wij in elkaars vakanties extra werken en
daardoor er altijd een vast gezicht aanwezig
is?
Vinz 4 jaar is geworden en naar school toe
gaat? Veel plezier op school lieve Vinz
Lars 6 juli zijn laatste dag bij ons is? Na de
vakantie wordt Lars 4 en gaat hij ook naar
school. Veel plezier op school lieve Lars.
Sam haar diploma gespecialiseerd
pedagogisch medewerker heeft gehaald?
Lauren en Faye bij ons op de groep zijn
begonnen? Wij wensen hun veel plezier op
het kleine ding.
Liefs Mayke, Anouk, Sam en Mardy

Nieuws vanuit onze groepen van
locatie Moppies & Muiters!
‘BSO de deugnieten’
Wij zijn een creatieve groep.
We gaan er graag op uit, wanneer we dit niet
doen... Dan verzinnen we wel wat om binnen
te doen, knutselen, loomen, met de kapla, en
met creatief speelgoed een auto bouwen.
We zijn een klein hecht groepje. Samen
betrekken we de kinderen graag bij de
activiteiten die we doen. Zij zijn op een leeftijd
dat ze weten wat ze willen, uiteraard gaan we
hierin mee.
De kinderen leren veel van elkaar door alle
verschillende karakters, culturen en leeftijden.
Meestal hebben we aan een blik genoeg. En
samen met elkaar, doen we ons best om zo’n
hecht clubje te blijven.
Groetjes Judith
Wisten jullie dat op ‘KDV Draakjes’……
We op 29 juni we Modderdag hadden bij
Moppies en Muiters. Eerst waren de kinderen
nog onwennig en daarna gingen ze los. De
kinderen zaten van top tot teen onder de
modder. Lekker roetsjen van de glijbaan, zo
het modderbad in of als een echte Picasso
schilderen met kwasten op een mooi vel

papier, met modder natuurlijk. De kinderen
vonden het prachtig en genoten met volle
teugen. Binnen mochten ze hun hand- of
voettekening zetten onder hun eigen
Modderdiploma. Ze zijn nu echte officiële
moddermonstertjes, jullie zijn dus
gewaarschuwd.
We een aantal marathonlopers onder ons
hebben? Zodra de deur van de groep open
gaat zetten ze het op een rennen en 3 keer
raden wie die sprinters mag ophalen…..
De allerkleinste bij ons op de groep ons
helemaal inpakken met hun lieve lachjes. Deze
schatjes vinden het ook leuk om onder de
voetjes met verf gekieteld te worden, succes
gegarandeerd.
Dat Casper en Olivia aan tafel tijdens het fruit
eten met elkaar aan het bellen waren met hun
vork, ze keken er heel serieus bij. Ze waren
vast aan het overleggen welk stukje fruit ze nu
aan de vork zouden prikken.
Dat de kinderen Ellen, Judith en Chantal ook
een bijnaam geven zoals: Elle, Joedit en Tal.
Olivia thuis de kinderopvang na speelt. Ze dekt
de tafel en benoemt welke leidster waar mag
zitten.
Als het ’s middags te warm is om buiten te
spelen, we binnen leuke activiteiten gaan
doen, bijvoorbeeld: een bak met water
neerzetten op de grond en daar lekker mee
gaan spelen en ontdekken, wat blijft drijven
en wat niet. Met bakjes en bekers water
overgieten, de kinderen leren zo
spelenderwijs heel veel over water.
Liefs Ellen (Elle), Judith (Joedit) en Chantal
(Tal)
‘BSO Donderjagers’ met courgette en
radijsjes.
Dat klinkt als de naam van een goed recept,
toch? Dat is het dus ook. Een aantal maanden
geleden begon het met zaadjes van o.a. radijs,
wortels, sla, rucola en courgettes. Iedere dag
kreeg ik de vraag ‘zijn ze al gegroeid?’ of
‘mogen ze al naar buiten’ gesteld. Een paar
weken geleden was het dan zo ver, de
ontkiemde zaadjes waren kleine plantjes

geworden en mochten verhuisd worden naar
buiten, in de grote banden op het plein. Kleine
plantjes werden steeds groter en groter en
groter. De radijsjes, die hebben er al geproefd
hoor. Niet iedereen vond het even lekker
maar iedereen heeft geproefd, hoe goed is
dat?! De sla? Die werd beter gegeten. ‘Kunnen
we zo uit de tuin eten he juf, zelf gemaakt’.
Een aantal keren per week geven de kids de
plantjes water, ‘dan gaan ze heel goed groeien
hè?’ Ja, als plantjes water krijgen dan kunnen
ze groeien. Net als onze Donderjagers, groeien
door zelf te doen. We wachten nu op de
courgettes en wat zijn we benieuwd want dat
wat eerst een klein courgette-zaadje was is nu
een héle grote plant geworden.
Groetjes Kim en alle Donderjagers!

De kinderen waren zo heerlijk vies, dat ze
lekker onder de douche zijn geweest en
heerlijk schoon en fris aan tafel een broodje
konden eten.
De kinderen goed bezig zijn met zindelijk
worden.
Oefenen op het potje met elke verschoning
ronde! En als er wat in het potje zit krijg je een
mooie stikker op je eigen plaskaart! Hoe leuk!
Als de kaart vol is gaat deze mee naar huis.
Zomervakantie medewerkers

KDV ‘Droppies’
Wist je dat, de kinderen het liedje van "een
aapje wou eens lollig zijn" helemaal geweldig
vinden?
"Een aapje wou eens lollig zijn en kneep in de
neus van de kapitein! Oooh!!
(handen voor de mond en verbaast kijken)
Fida ral ral ral, Fida ral ral ral
(handen afkloppen tegen elkaar)
De kapitein werd heel erg boos en stopte de
aap in een schoenendoos! Oooh!!
(handen voor de mond en verbaast kijken)
Fida ral ral ral, Fida ral ral ral
(handen afkloppen tegen elkaar)
De schoenendoos ging open en het aapje kan
weer lopen! Oooh!!
(handen voor de mond en verbaasd kijken)
Fida ral ral ral, Fida ral ral ral"
(handen afkloppen tegen elkaar)
De baby's heel veel aandacht krijgen van de
grotere kinderen. Ze geven speelgoed aan de
baby's en gaan er ook gezellig bij zitten/liggen.
Dit vinden de grotere kinderen maar ook
zeker de baby's helemaal geweldig! Je ziet ze
genieten.
De kinderen modderdag geweldig vonden!
Lekker springen in een badje met modder.
Maar ook de teken kunsten konden wij zien.
Er was namelijk een emmer met modder en
kwasten. Hier konden ze een mooi modder
schilderij mee maken op een groot wit papier!

Bij deze willen we doorgeven wanneer onze
medewerkers vakantie hebben. Wij zorgen
voor zoveel mogelijk vaste gezichten in deze
vakantieperiode.

Medewerker:
Ilke
Bas
Chris
Judith N.
Anouk
Chantal
Vera
Mayke
Roswitha
Judith S.
Emmy

Vakantie weken:
30, 31, 32
28, 29
28, 29
28, 29, 30
30,31,32
30,31,32
31
32, 33, 34
33,34
34
34

Groene activiteit: ‘Brandnetels aaien’

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

