Kinderopvang High Five!

Nieuwsbrief Mei 2022
Enquête oudercommissie High Five.
Geachte ouders/verzorgers,
Graag willen we jullie herinneren aan het invullen van de enquête. Het invullen van de enquête duurt niet lang!
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: Wesley

BSO Donderjagers: Aiden, Jaimey

BSO High Five: Norah-Lynn, Noah

BSO Deugnieten:

BSO Dikke Duim: Maikel

KDV Draakjes: Nora, Naomi, Nathaniel, Celina

KDV ’t Kleine ding: Lars

KDV Droppies: Bilal, Idris

Veel speelplezier op High Five!

Veel speelplezier op Moppies & Muiters

Nationale modderdag
Hoeraaaaa!!! Ook dit jaar gaan we weer lekker
smeren in de modder! Op High Five en Moppies
& Muiters!
Misschien is het handig om niet de allernieuwste
kleren aan te trekken op WOENSDAG 29 JUNI
….Want schoon zullen we niet blijven! De
kinderen mogen ook een schone set kleding mee.
Meer informatie volgt!

Dag van de groene kinderopvang
Net als ieder jaar doen wij ook dit jaar mee aan
de dag van de groene kinderopvang. Dit jaar valt
deze dag op dinsdag 17 mei.
Samen met de kinderen besteden we extra
aandacht aan groene activiteiten binnen onze
kinderopvang.
Zo wordt er deze dag de eerste plantjes in de
moestuin geplaatst, geverfd met modder en
bloemen armbanden gemaakt.

Zomervakantie
Denkt u er aan om uw zomervakantie door te
geven aan onze planning, zodat wij hiermee
rekening kunnen houden met de inzet en de
vakantieplanning van alle medewerkers.

Nieuwe topper!
Bij deze willen we graag aan jullie voorstellen,
Esmee Kosters.
Esmee komt ons team versterken vanaf 16 mei.
Esmee loopt momenteel stage bij BSO
Donderjagers en heeft haar diploma niveau 3 al
op zak, waardoor zij inzetbaar zijn op beide
locaties. Over een aantal weken hoopt Esmee
haar opleiding af te ronden voor niveau 4.
Wij wensen Esmee ontzettend veel plezier toe
op High Five!

Zomervakantie maandag 16 juli t/m 28 augustus

Interview Floor
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 Floor Nijland- de Jonge ik ben 25 jaar oud en ik woon
samen met mijn man in Nijverdal.
In de zomer van 2020 heb ik mijn diploma behaald voor dit
fantastische vak en ben ik gaan werken binnen High Five, eerst
meegedraaid op beide locaties en nu sta ik op het KDV Droppies.
Ik ben echt een familie mens, in mijn vrije tijd ben ik altijd bij mijn familie te vinden en onderneem ik
ook graag activiteiten met mijn nichtjes. Maar Netflixen op de bank past mij ook wel -hahaWat maakt voor jou het werken bij High Five zo leuk?
In het schooljaar 2018/2019 heb ik ook stage mogen lopen bij High Five. En toen wist ik eigenlijk al
dat ik graag binnen deze organisatie aan het werk wilde. De visie past bij mij, het is kleinschalig,
iedereen kent elkaar waardoor er een gemoedelijke sfeer hangt. Ik vind het fijn dat wij per kind
kunnen kijken wat de behoeftes liggen en we niet vast zitten aan een bepaald programma. Elke dag
kijken we opnieuw waar de kinderen zin in hebben en wat ze op dat moment nodig hebben.
Wat is het meest grappige wat je hebt meegemaakt tijdens het werk?
Dit vind ik een moeilijke vraag. Elke dag lig ik wel een keer helemaal dubbel om een uitspraak of een
actie van een kind. En zij andersom ook van mij.
Hoe was JIJ als kind?
Als kind was ik altijd heel actief en vond ik alles leuk, ik was rustig bij mensen die ik niet goed kende,
en was de grappenmaker en de aanwezige bij de mensen die ik wel goed kende. Ik was zachtaardig
en kon mij makkelijk in elke situatie aanpassen. Ik hield en hou van gezelligheid en conflicten suste ik
vaak gauw en ging ik uit de weg.
Ik had een brede interesse in van alles om bezig te zijn. Hierdoor deed ik aan alle mogelijke
activiteiten mee, heb ik verschillende sporten beoefend en muziekinstrumenten bespeeld. Het
laatste wat ik gedaan heb is voetbal en klarinet spelen.
Wat geef jij de kinderen van High Five mee?
Een paar normen en waarden die ik vanuit huis mee kreeg en ik ook meeneem op de werkvloer zijn:




Eerlijk zijn
Respect voor een ander
Vertrouwen in jezelf

Ik denk dat wanneer de kinderen dit meenemen, elkaar in hun waarde laten, durven te zijn wie ze
zijn, ze stuk voor stuk pracht mensen worden.

Cursussen en Workshops
Afgelopen 2 jaar zijn er weinig mogelijkheden
geweest om cursussen te organiseren voor
groepen medewerkers. Nu het weer mogelijk is,
hebben we van allerlei leuke dingen gedaan en
willen we gaan ondernemen met elkaar.

Jaarverslag klachten
Ieder jaar wordt door ons het jaarverslag
klachten gemaakt. Het verslag jaarlijks voor 1
juni opgesteld. U kunt het openbaar jaarverslag
klachten van het jaar 2021 vinden op
www.kovhighfive.nl.

Babymassage / baby yoga
Met de allerjongsten van onze kinderopvang
hebben en krijgen een aantal medewerkers van
het KDV de cursus babymassage en baby yoga.
Een ontspannende cursus die wordt aangeboden
door Sonja Bleijerveld, waarin medewerkers
oefeningen en massagetechniecken krijgen
aangeleerd.
Peuterdans
Met onze peuters van het KDV hebben de andere
medewerkers van het KDV een cursus
peuterdans gehad. Waarin zij geleerd hebben te
bewegen met de peuters, hoe hun lichaam te
gebruiken op muziek.
Knap lastig
Op de BSO hebben een aantal medewerkers de
cursus knap lastig afgerond.
Hierin kregen de medewerkers handvatten
aangereikt om beter met opvallend gedrag om te
gaan binnen de BSO. Hierin lag de nadruk op
positieve benadering en te leren kijken naar de
behoeftes van het kind.
KinderEHBO en BHV
Uiteraard liepen de jaarlijkse herhalingen wel
door voor kinderEHBO en BHV. Een flink aantal
medewerkers hebben hun BHV diploma op zak
en alle medewerkers binnen High Five zijn
voorzien van een kinderEHBO diploma.
Sluitingsdagen High Five!
De algemeen erkende feestdagen;
nieuwjaarsdag, tweede paasdag, koningsdag, 5
mei (1x per 5 jaar vanaf 2010), hemelvaartsdag,
tweede pinksterdag, eerste en tweede kerstdag
kennen wij als sluitingsdagen.
Hierdoor zij wij gesloten op:
Hemelvaart: donderdag, 26 mei
Tweede pinksterdag: maandag, 6 juni

Afscheid stagiaires
In de week van 4 t/m 8 juli nemen wij afscheid
van bijna alle stagiaires.
We willen hun daar heel erg voor bedanken en
veel succes wensen in de toekomst!
Op locatie High Five zullen: Danielle, Emily en
Rosalie afscheid nemen van de groepen.
Op locatie Moppies & Muiters zullen: Anita,
Chantal, Marlie, Marit afscheid nemen van de
groepen.
Volgend jaar zal Maria op de locatie Moppies &
Muiters nog een schooljaar bij ons stage lopen.

Buiten spelen
We weten dat er veel hinder ervaren wordt door
het zwarte zand in de tuin. Excuus voor het
ongemak, we zijn druk bezig met het zoeken
naar de juiste oplossing hiervoor. De
wachttijden bij bedrijven zijn langer dan we
hadden verwacht en gehoopt.
We willen adviseren kinderen oude kleding aan
te trekken, zodat ze lekker buiten kunnen blijven
spelen.

Wist u dat
… Op onze website de jaarlijkse GGD inspectie
rapporten terug te vinden zijn.
… Op onze website het pedagogisch beleid en de
pedagogische werkplannen terug te vinden zijn.

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 en Bas.

