Kinderopvang High Five!

Nieuwsbrief september 2021
Ouder Commissie (OC) High Five en Moppies
& Muiters

BSO Deugnieten
Julian, Jay

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.

KDV Draakjes
Hailey, Jo-Lin

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
De eerstvolgende oudercommissie
vergadering staat gepland op donderdag, 30
september.
Welkom op High Five:
BSO Boks
BSO High Five
Mila, Zev, Steijn, Guusje, Iskander, Levi, Isa,
Emi
KDV ’t Kleine ding
Teun, Solée, Lucy, Elia, Avery

Veel speelplezier op High Five!
Welkom op Moppies & Muiters:
BSO Donderjagers
Bradley, Zoé

KDV Droppies

Veel speelplezier op Moppies &
Muiters
Studiedagen – ziekte – extra opvang
Ook dit schooljaar zullen er weer studiedagen
zijn 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 uw kind af te melden via het
ouderportaal.
Op deze manier kunnen wij hier rekening mee
houden met het inplannen van onze
medewerkers.
Extra eetmomentje op het KDV
We merkten aan onze kinderen van het KDV
dat er behoefte was aan een extra
tafelmomentje in de middag.
Na de zomervakantie zijn we begonnen om in
de middag de kinderen na het slapen een
beker biologische yoghurt aan te bieden met
een soepstengel en later in de middag nog wat
drinken met een koekje.
We merken aan de kinderen dat ze het
heerlijk vinden, een frisse beker yoghurt
tussendoor.

Nieuwe collega’s

Moniek

Carmen
Per 23 augustus hebben wij Carmen officieel
mogen verwelkomen binnen High Five!
Carmen is voor velen een bekend gezicht op
de BSO aan de roskamstraat. Zij heeft
afgelopen twee jaar bij ons stage gelopen en
haar studie voor de zomervakantie afgerond.
Carmen komt ons team versterken en wij
wensen haar ontzettend veel werkplezier toe
bij High Five!

Ook zijn wij super blij met de komst van
Moniek Lijster. Moniek komt ons team
versterken per 1 oktober! Moniek zal op alle
groepen en locaties te vinden zijn als vaste
inval.
Wij wensen Moniek heel veel plezier toe
binnen High Five!

Wist u dat
Margot
Margot heeft jarenlange ervaring binnen de
zorg en kinderopvang. Omdat haar hart toch
echt bij de kinderen ligt, wil zij graag weer aan
de slag binnen de kinderopvang. Margot komt
daarom vanaf 1 november ons team
versterken binnen High Five!
Wij wensen haar alvast een warm welkom en
veel werkplezier toe bij High Five!

* Onze medewerkers echt poepie verwend
zijn op de ‘dag van de leidster’.
Een ontzettende dikke dank jullie wel en een
dikke dank je wel aan de oudercommissie
namens alle medewerkers
van High Five!

* Wij in oktober weer een teamcoaching op
het programma hebben staan met onze
pedagogisch coach Lotje.
* We super blij zijn met de nieuwe bakfiets op
High Five! Ook op Moppies & Muiters komt er
binnenkort de nieuwe bakfiets voor alle kids
die van en naar school gebracht worden

Afscheid
Wij nemen
afscheid van
onze topper
‘Bob de
Bouwer’
Jieven.
Jieven was
jarenlang onze medewerker in service en
onderhoud. Jieven heeft besloten een andere
uitdaging aan te gaan en gaat ons hierdoor per
31 oktober verlaten.
Wij wensen Jieven ontzettend veel geluk toe
met zijn nieuwe uitdaging.
Bedankt voor al jouw hulp afgelopen jaren!

* De herhalingscursussen BHV en kinder-EHBO
weer op het programma staan voor
september en november voor de
medewerkers van High Five.
* Wij om de 3 maanden een brandoefening
doen met de medewerkers en de groepen.
Maandag 7 september is deze weer geweest
en wat een toppers! Alle kinderen en
medewerkers deden super goed hun best en
stonden snel op de verzamelplaats!
* 6 september op iedere groep 2 stagiaires zijn
gestart met hun stage binnen High Five! Op de
volgende groepen lopen de volgende
studenten stage bij ons:
’t kleine ding: Rosalie & Emily
Boks: Danielle & Karolina
High Five: Loes & Sarah
Donderjagers: Hillie & Anita
Deugnieten: Esmee
Draakjes: Wendy & Marit
Droppies: Lianne & Marlie
Wij wensen jullie allemaal veel leerplezier toe
op High Five!

Pedagogisch coach Lotje
Hallo ouders en verzorgers,
Lotje Opdam is mijn naam en binnen High Five
coach ik de pedagogisch medewerkers. Dit
doe ik met de kennis en ervaring vanuit mijn
eigen praktijk, à la Lotje, en mijn BSO, BSO bij
Lotje in Markelo. Als buitenstaander kan ik
objectief met de medewerkers mee kijken en
ze begeleiden waardoor ze nog beter in hun
vak worden. Ik ga hierbij zoveel mogelijk uit
van de medewerkers zelf. Zij weten zelf de
antwoorden op hun vragen en ik help ze om
die antwoorden te vinden. Dit doen we zowel
1 op 1 als in het team. Zo wordt zowel de
medewerker de beste versie van zichzelf als
ook het team.
Bij de individuele sessies bekijken we dingen
waar hij of zij tegen aan loopt. We
onderzoeken hoe hij of zij dit anders zou
willen en welke stappen hier voor nodig zijn.
Dit leggen we vast in een plan welke we na
een aantal weken evalueren. Zo kunnen we
het plan waar nodig bijstellen of iets nieuws
oppakken.

Bij de team coaching kijken we welke talenten
er binnen High Five allemaal aanwezig zijn en
hoe we elkaars talenten in kunnen zetten en
samen op kunnen trekken. Hierdoor wordt de
coaching een waardevolle aanvulling voor een
ieder apart, voor het team en voor High Five
als organisatie. Want als de medewerkers met
plezier op de groep staan stralen zij dit uit
naar de kinderen waardoor de kinderen ook
mee gaan in dit plezier.
Mocht u meer over mij of mijn werk willen
weten dan kunt u een kijkje nemen op
www.alalotje.nl of www.bsobijlotje.nl

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…..

Judith Nibourg-Nijhuis
Vertel eens wat over jezelf
Ik ben judith, 34 jaar bijna 11 jaar samen, 6

jaar getrouwd met de man van mijn kinderen
Megan (5) en Djèm (2) en natuurlijk mijn
geliefde partner Richard. Ik vind het leuk om
naar het theater te gaan en te genieten van
een mooie Musical.
Ook heb ik heel lang gehandbald, van niveau
tot recreatie. Het blijft een toffe sport. Helaas
moest ik stoppen door een aanhoudende
blessure.
Verder breng ik graag tijd door met m'n kids,
er op uit of lekker thuis.. wij vermaken ons
wel.
Wat maakt voor jou het werken bij High Five
zo leuk?
Nou wat niet? Ik ben hier zo op m'n plek. Ik
ken iedereen, de ouders/verzorgers, opa's en
oma's, kinderen, broertjes en zusjes. Doordat
we een kleinschalige opvang zijn. Het gaat zo
gemoedelijk. De collega's, de gezelligheid met
elkaar af en toe en dolletje. Je moet er zelf
een feestje van maken.
Wat is het meest grappige wat je hebt
meegemaakt tijdens het werk?
Zoals alle kinderen op de BSO onderhand wel
weten is dat ik wel graag grapjes maak met de
kids.
Laatst zo gelachen.. ik had een opzet vinger
om mijn vinger gedaan, en zei:” oh kijk eens
wat vind je van mijn duim?” Daarna haalde ik
hem er af en trek ik ook mijn duim in.. dat
jongetje zei;” huh, heb jij geen duim? Ik zei
“nee die heb ik niet.” Totdat ik hem kort
daarna een high five gaf en hij mij aan keek en
moest lachen.
Hoe was JIJ als kind?
Ik was een heel rustig, stil, verlegen meisje.
Op naar de basisschool.. daar was ik niet op
mijn plek doordat ik helaas veel werd gepest.
Totdat ik SPW 3 ging doen, op assertiviteit
cursus. Ik kreeg vertrouwen dat je er toch wel
mag zijn, tadaaa...moet je me nu eens zien!!!
Wat geef jij de kinderen van High Five mee?
Dat ze mogen zijn wie ze zijn!
En als er wat is, blijf er niet mee zitten vertel
het of vraag om hulp.
Ieder kind is uniek op zijn of haar eigen
manier!!

Groene activiteit: ‘Speuren naar Kleuren’

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

