Kinderopvang High Five!

Nieuwsbrief Maart 2022
Enquête oudercommissie High Five.
Geachte ouders/verzorgers,
Waarvoor een enquête zult u wellicht denken….
Als oudercommissie van High Five zijn wij zeer benieuwd waar u als ouder behoefte aan heeft van de
oudercommissie, om de zichtbaarheid te vergroten.
Via bijgaande link en een QR code kunt u de enquête invullen.
De resultaten zullen anoniem verwerkt worden. Vanzelfsprekend zullen we het eindresultaat met jullie delen.
Alvast hartelijk dank voor de door u genomen moeite!
Met vriendelijke groet,
De oudercommissie locatie High Five en Moppies & Muiters

Klik hier voor de Enquete in het Nederlands
Click here for the Engels Survey

QR code – Nederlands

QR code – Engels

Welkom op High Five:

Welkom op Moppies & Muiters:

BSO Boks: Skylynn,

BSO Donderjagers: Rose, Bintu

BSO High Five: Ege, Zoë, Dien

BSO Deugnieten:

BSO Dikke Duim:

KDV Draakjes: Khadija, Da’shenly, Flynn, Kylie, Hugo

KDV ’t Kleine ding: Solée

KDV Droppies: Igor, Vajen, Franek, Antoni

Veel speelplezier op High Five!

Veel speelplezier op Moppies & Muiters

Verjaardagen medewerkers High Five!

Samen afspraken maken

Januari
21- Moniek
25- Mayke

Samen hebben wij naar aanleiding van de start
van veel nieuwe kinderen, de start van onze
nieuwe BSO groep Dikke Duim met alle kinderen
van de BSO nieuwe afspraken opgesteld.

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

Samen zijn we met de kinderen in gesprek
gegaan, wat vind jij belangrijk binnen een groep
en wat vind jij een belangrijke afspraak om te
maken?
We hebben een mooie lijst met afspraken
gemaakt met elkaar en vervolgens hebben alle
kinderen hun naam en vingerafdruk eronder
gezet als bezegeling.
Uiteraard helpen we elkaar er aan herinneren
wanneer dit nodig is. Maar over het algemeen
gaat het erg goed en komt het de sfeer te goede
BSO High Five!

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

Interview Sam
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
Hallo allemaal, mijn naam is Sam Tijhuis en ik ben 21 jaar. Ik woon
samen met mijn ouders en mijn broertje (16) in Nijverdal. Ik werk
op KDV groep t’ Kleine ding met veel plezier!
Wat maakt voor jou het werken bij High Five zo leuk?

De kinderen zijn toppers, ze brengen veel gezelligheid en sfeer mee en houden af en toe van lekker
gek doen, wij hebben een leuk team en helpen elkaar waar nodig is.
Wat High Five! voor mij bijzonder maakt is dat wij werken zonder VVE programma, een kind mag hier
echt kind zijn. We hebben geen vast dagritme, hierdoor kunnen wij samen met de kinderen
bedenken wat we willen gaan doen en kunnen wij kijken naar wat een kind nodig heeft. Een dag is
nooit hetzelfde waardoor elke dag een feest is.
Wat is het meest grappige wat je hebt meegemaakt tijdens het werk?
Er zijn zoveel grappige momenten, de verkleedpartijtjes, het dans uurtje, de “gekke” liedjes die de
kids allemaal mee zingen.
Er gebeurd elke dag wel wat grappigs, er is nog geen dag voorbij gekomen dat we niet gelachen
hebben.
Hoe was JIJ als kind?
Als kind speelde ik bijna altijd buiten samen met de buurt kinderen, ik kon overal wel mee spelen,
kletste veel en was nergens bang voor.
Wat geef jij de kinderen van High Five mee?
Wees jezelf en blijf jezelf! Jullie zijn allemaal topper! Xxx
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.

Een mededeling voor onze BSO Donderjagers
Sinds een aantal maanden dragen we geen schoenen
meer op de groep. Als jullie kind(eren) het fijn
vind(en) mogen ze sloffen dragen op de groep. Deze
mogen op de BSO blijven staan.
Groetjes Kim

Afscheid Carmen en Moniek
22 februari hebben wij afscheid genomen van
Carmen. Zij is ondertussen gevlogen naar Guatemala
en is daar aan de slag als vrijwilliger op een
basisschool / kinderopvang.
Op 23 maart nemen wij afscheid van Moniek. Zij
heeft een nieuwe baan gevonden in de zorg. Wij
wensen haar ontzettend veel succes en plezier!
Bedankt voor jullie inzet dames!

Opening nieuwe groep ‘Peuters Natuurlijk!’

Vanaf 1 april 2022 gaan de deuren open van ‘Peuters Natuurlijk!’ Een peutergroep die gevestigd
wordt binnen de officieel groen gecertificeerde kinderopvangorganisatie High Five! aan de
Roskamstraat 3, te Almelo.
Daar waar we peuters willen leren kennen, hun kracht willen laten ontdekken, om hulp leren te
vragen maar ook hulp te geven.
Waar peuters mogen zijn zoals je bent en mag vallen en opstaan! Nog belangrijker, ze mogen ook
staan en opvallen!
Samen met een klein groepje peuters (2,5 - 4 jaar) gaan we op avontuur en maken we mooie
herinneringen in en met het groen en met elkaar.

Zonder het standaard VVE programma zetten wij juist in op het welzijn van uw peuter. Versterken
het gevoel van eigenwaarde, stimuleren de talentontdekking en –ontwikkeling en helpen we uw
peuter vriendjes maken.
Openingstijden ‘Peuters Natuurlijk!’ : maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 13:00 uur in schoolweken.
Bent u nieuwsgierig … Op zaterdag 26 maart is er om 10:30 tot 12:00 uur een kijkochtend en tevens
de opening van de groep Peuters Natuurlijk!
We heten u van harte welkom samen met uw peuter.
Voor meer informatie kunt u terecht op www.kovhighfive.nl
Het gezicht van Peuters Natuurlijk! Emmy

Ik kijk er erg naar uit om te starten met deze nieuwe groep,
Peuters Natuurlijk! Het is geweldig om samen met de kinderen
te mogen ontdekken in de natuur. Ik hou ervan om
seizoensgericht bezig te zijn en dit over te brengen naar de
kinderen. Ik vind het mooi dat wij kijken naar de talenten en
krachten van het kind. Ik kijk ernaar uit om de kinderen de
mogelijkheid te bieden om ervaringsgericht te leren, en ook
om vooral samen plezier te maken natuurlijk!

Nieuwe toppers!
Bij deze willen we graag aan jullie voorstellen, Busra Yalçin en Loes te Walvaart.
Loes is ons team komen te versterken na het vertrek van Carmen. Loes loopt momenteel stage bij BSO High
Five en heeft haar niveau 3 diploma op zak, waardoor zij voor ons veel kan betekenen voor
invalswerkzaamheden.
Busra is een oud bekende. Zij heeft in 2020 stage gelopen op KDV ’t Kleine Ding er is er helemaal klaar voor
om Moniek te vervangen. Busra zal 21 maart beginnen en inzetbaar zijn op beide locaties. Zij zal ook Kim gaan
ondersteunen op vaste dagen op de BSO Donderjagers!
Van harte welkom! Wij wensen jullie ontzettend veel plezier toe op High Five!

Busra

Loes

