Kinderopvang IKC de Gouden Griffel
Nieuwsbrief
Voorjaarsvakantie 2019
Voorjaarsvakantie activiteiten
Thema: Van A naar B
Maandag 25 februari
Stamgroep 1 en 2:
Maak je eigen fietsmand
Het verkeersspel
Eetbare stoplichten
Race estafette
Stamgroep 3 en 4
Ontwerp je eigen auto
Escape room
Dinsdag 26 februari
Stamgroep 1 en 2:
Uitje: Pit museum
Stamgroep 3 en 4
Uitje: Zwemmen
Woensdag 27 februari
Er op uit naar boerderij de Buytenhof

Voorjaarsvakantie
Het voorjaarszonnetje schijnt al een paar dagen heerlijk, we hopen
dat dat zo blijft en dat de kinderen en ouders die op wintersport
gaan in de zon van de sneeuw mogen genieten en dat de
kinderen die thuis blijven heerlijk veel buiten mogen spelen in het
zonnetje.
In deze nieuwsbrief leest u wat informatie over de stakingsdag 15
maart, oproep voor een ouders in onze oudercommissie en
natuurlijk het programma van de voorjaarsvakantie.
Wij gaan er natuurlijk met de kinderen een leuke en gezellige
vakantie van maken. Deze keer met als thema van “A naar B”
Dinsdag staat voor de basisgroep 1,2 en 3 het uitje gepland. Wilt u
er voor zorgen dat uw kind(eren) om 9.00 uur aanwezig zijn.
Dinsdag gaat basisgroep 4 zwemmen dus zwemspullen mee!!!!
Stakingsdag 15 maart
15 maart gaan de leerkrachten staken. Wij zijn deze dag geopend
en zullen de kinderen die op deze dag regulier opvang hebben
opvangen. Voor extra opvang aanvragen verzoeken wij u een mail
te sturen aan jjanssen@degoudengriffel.nl de aanvragen worden
dan geïnventariseerd. Komen wij niet boven onze
beroepskindleidster(BKR) ratio dan krijgt u een bevestigende mail
dat u kind welkom is. Wij zullen de kosten voor deze dag in rekening
brengen. Vaste vrijdag kinderen € 15,00, kinderen die geen vrijdag
opvang afnemen € 30,00
Zijn er nog vragen dan kunt u even langskomen of een mail sturen.

Donderdag 28 februari
Stamgroep 1 en 2:
Tom Tom Speurtocht
Verkeers cupcakes
Oh Nee!! Pech onderweg
Stamgroep 3 en 4
Maak je eigen wasstraat
Politiespel
Mario Kart
Snelle auto’s

IKC de Gouden Griffel

Vrijdag 1 maart
Er op uit naar de Delftse Hout

Waar kinderen zich thuis voelen

Overig
Gezocht Ouderraadslid
Wat is een oudercommissie?
Een oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van de buitenschoolse opvang, Zij
vertegenwoordigen alle ouders van de kinderen die op de betreffende locatie worden
opgevangen. Hieronder vindt u beknopte informatie over de oudercommissie.
Waarom een oudercommissie?
Het doel van een oudercommissie is om in samenwerking met de organisatie de kwaliteit
van de opvang te behouden en verbeteren.
Tevens kan de oudercommissie een rol spelen in de communicatie met ouders.
Dankzij het medezeggenschaprecht (adviesrecht) van de oudercommissie dat is
vastgelegd in de Wet kinderopvang, heeft de oudercommissie inspraak en dus invloed
op diverse aspecten van de opvang.
Wat doet een oudercommissie?
Een oudercommissie adviseert de opvangorganisatie gevraagd en ongevraagd over
de adviesonderwerpen die in de Wet kinderopvang zijn vastgelegd. Tijdens
vergaderingen worden adviesaanvragen van de opvangorganisatie behandeld en
worden adviezen geformuleerd.
Daarnaast onderhoudt de oudercommissie contact met de ouders, de organisatie en
de GGD.
Ook kan een oudercommissies themabijeenkomsten, ouderavonden en/of activiteiten
voor de Dag van de Pedagogisch Medewerker organiseren De taken van de
oudercommissie worden officieel vastgelegd in een medezeggenschapsreglement.
Wilt u meer informatie over de rol van een ouderraadslid bij onze kinderopvang dan kunt
u contact opnemen met Paul de Jong (papa Boris en Fiep) Steffanie Kieboom (mama
Dirk)
Breakdance
Afgelopen maand hebben wij op de dinsdagmiddag 2 workshops breakdance
aangeboden.
De workshops zijn aangeboden door BreakSquad
Breaksquad is een professionele Breakdance groep uit Gorinchem bestaande uit 23
personen. Zij geven shows en verzorgen workshops, daarnaast doen zij ook mee aan
competities over heel de wereld.
De workshops zijn enthousiast ontvangen door de kinderen. Wij willen dan ook graag
een vervolg geven aan de workshops. U ontvangt hierover binnenkort meer informatie.

Contact
Informatie

Email
kinderopvangikc@degoudengriffel.nl

Telefoon
010 - 5111533

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.
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.
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