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Nieuws vanuit het IKC
Hierbij de eerste nieuwsbrief van 2019. We zijn allemaal lekker
een weekje vrij geweest en hebben tussen de feestdagen
heerlijk uitgerust. We kunnen er dan ook weer met veel
enthousiasme tegen aan om er in 2019 voor de kinderen een
fijne, gezellig en uitdagende BSO tijd van te maken.
In deze nieuwsbrief leest u informatie over onze nieuwe
medewerkers Lotte en Diana, de nieuwe uitdaging van
Manon, de nieuwe basisgroep indeling met de daarbij
behorende vaste medewerkers, de GGD inspectie en natuurlijk
zullen we terugblikken op de kerstvakantie.

Nieuwe basisgroep indeling

Voorstellen nieuwe collega’s

Dit jaar was onze kerstvakantieopvang maar 4 dagen. We zijn
met de kinderen traditioneel het nieuwe jaar in gedoken.
Daarnaast hebben we leuke, sportieve en creatieve activiteiten
op de locatie aangeboden. We hebben ook een bezoek
gebracht aan de ijsbaan in Delft en de bieb.

Diana
Mag ik mij even voorstellen:
Mijn naam is Diana Vrolijk, 34 jaar.
Ik ben getrouwd met Nick en samen hebben we 2 kinderen,
Senna (2010) en Koen (2017).
Vanaf 1 januari 2019 kom ik het team van IKC de Gouden
Griffel versterken in de functie van pedagogisch
coach/beleidsmedewerker.
Na mijn opleiding tot sociaal pedagogisch werker heb ik 12
jaar binnen de gehandicaptenzorg gewerkt, daarna heb ik
een uitstapje gemaakt door te gaan werken in het
veiligheidshuis Rotterdam.
Ik kijk er naar uit om jullie te mogen ontmoeten en samen aan
de slag te gaan.

Lotte
Mijn naam is Lotte Bouma, 22 jaar en woonachtig in
Rotterdam. Sinds december 2018 ben ik met veel plezier
werkzaam bij de Gouden Griffel. Nadat ik in 2015 mijn pabopropedeuse heb behaald, ben ik overgestapt naar
Psychologie. Omdat ik het werken met kinderen enorm miste,
heb ik de keuze gemaakt om in september weer verder te
gaan met het tweede jaar van de Pabo, dit keer in
deeltijdvorm.
Op mijn vrije dagen doe ik aan yoga en kook ik graag. Ik kijk uit
naar de komende tijd bij de Gouden Griffel!
Wist u dat:
•
•
•

Ons gehele team de kinder EHBO training heeft
gehaald begin december 2018
Ons inspectie rapport op onze website te vinden is
Zoë hard bezig is doormiddel van fysiotherapie te
herstellen van haar heupoperatie.

Nav het bezoek van de GGD afgelopen november en de
nieuwe regel en wetgeving rond de BKR 2019, zijn we afgelopen
week met de nieuwe basisgroepindeling gestart. De ouders
hebben begin deze week een brief ontvangen wat de
basisgroep is van hun kind met de daarbij behorende mentor.
Kerstvakantie

IKC de Gouden Griffel

Nieuwebaan Manon
Allereerst wil ik jullie als ouders en kinderen enorm bedanken voor de afgelopen jaren.
Bijna vier jaar heb ik hier met plezier mijn werk gedaan en dat komt grotendeels door
jullie!
Een nieuwe uitdaging in Delft heeft ervoor gezorgd dat ik per 1 februari zal stoppen met
werken op IKC de Gouden Griffel. In Delft heb ik de mogelijkheid gekregen om mijn
functie fulltime uit te voeren en daarnaast ook de peuterspeelzaal te draaien. Dit kon ik
natuurlijk niet laten lopen en ik heb dit dan ook met beide handen aangepakt.
Dit neemt natuurlijk niet weg dat ik de kinderen niet zal gaan missen. Met name mijn
vaste groep van de afgelopen jaren, namelijk stamgroep één en twee, zal ik enorm
gaan missen. We maken er deze maand nog een extra gezellige maand van op de
groep!

Facebook
Vergeet niet om op onze
Facebook te kijken om te
zien wat wij wekelijks doen
op de kinderopvang

Weetjes
Ziekmelden digiduif
Als u uw kind ziek meldt
dan krijgen we
automatisch ook de
ziekmelding binnen.

Veel liefs en wellicht tot ziens

Geleende kleding
Als uw kind thuiskomt met
kleding van die tijdens
school en of BSO tijd wilt u
dat dan zo snel mogelijk
weer teruggeven aan ons.
Dan kunnen we de kleding
weer gebruiken voor
andere kinderen.

Lego League

Het nieuwe jaar is alweer begonnen, maar naast de drukte van de feestdagen in
december hebben wij nog meer gedaan! Zo hebben we op 16 december de finaledag
gehad van het 10 weken durende project “De First Junior Lego League”. Dit jaar stond
het thema in het teken van een reis naar en wonen op de maan. De kinderen zochten
informatie over het klimaat op de maan en wat er nodig zou zijn om op de maan te
leven. Zij maakten eerst een raket van Lego en mochten daarna zelf maken wat zij
dachten nodig te hebben.

Wij deden dit jaar mee met twee groepen genaamd; ‘Moon Men’ & ‘De Coole
Maantjes’. Beide teams werkten onderling goed samen, waren creatief en werkten
gave ideeën uit. Hun bouwwerken en ideeën waren goed voor twee mooie prijzen:
‘Beste biodiversiteit wegens het belang van het meenemen van dieren’, en ‘beste
logistiek; omdat er goed nagedacht was over hoe stroom op te wekken, wat er mee
moest en hoe kom je aan deze spullen’?
De kinderen hebben erg hun best gedaan en wij zijn natuurlijk apetrots op hen!
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