
Nieuwsbrief Januari 2021 
 
Wat hadden we ons allemaal de start van 2021 anders voorgesteld. Wat missen we de 
kinderen op de locatie, wat missen we ons gehele team op de locatie. Ik geloof ook zeker dat 
de kinderen de BSO missen, even fijn spelen met de vriendjes en vriendinnetjes, lekker de 
gymzaal in, koken en of een creatieve activiteit. Maar we weten allemaal dat het even niet 
anders is en dat er een lichtpuntje is, maar we moeten samen even volhouden en nog even 
geduld hebben en dat valt niet altijd mee. Ik spreek dan ook zeker uit eigen ervaring. 
 
Onze medewerkers worden op dit moment dagelijks ingezet tijdens onze noodopvang. Wij 
zijn heel erg blij om op deze manier onze noodopvang voor beide locatie te kunnen 
organiseren. Hierdoor kunnen de leerkrachten zich richten op het online les geven. En zien 
de kinderen dagelijks hun leerkracht.  
 
Compensatieregeling kinderopvang 
Ook tijdens deze lockdown wordt u gevraagd om de kosten van de BSO te blijven betalen. Er 
is weer afgesproken dat de compensatie regeling zoals vorig jaar nu ook weer van kracht is. 
Zie onderstaande link https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/onderwijs-en-kinderopvang/ouders 
 
Voorjaarsvakantie 
We hopen allemaal dat we weer open mogen vanaf maandag 8 febr. Hierover zal komende 
week meer duidelijk worden. We zijn ons er allemaal van bewust dat het wel op een veilige 
en verantwoordelijke manier moet voor uw kinderen, uzelf en onze medewerkers. Het is dus 
nog even afwachten. 
Wij zijn wel begonnen met de organisatie van onze voorjaarsvakantie. Het thema deze 
vakantie zal zijn  IKC recycling challenge 
Samen met de kinderen gaan we activiteiten rondom afval scheiden en afval recyclen. 
Speuren naar afval en hergebruiken voor een leuke knutsel. Wat gebeurt er als we afval op 
straat laten liggen. 
U kunt uw kind opgeven voor de vakantie door een mail te sturen naar 
kinderopvangikc@degoudengriffel.nl Heeft u geen vakantie contract voor uw kind dan kunt 
u een aanvraag doen voor een extra dag. We zullen dan eerst de kinderen met een vast 
vakantiecontract die een gereserveerd plek hebben inventariseren en dan kijken we of er  
nog ruimte is binnen onze medewerker- kind ratio volgens de wet en regelgeving. Als er 
ruimte is dan kunnen we uw aanvraag goedkeuren. Wij houden er rekening mee dat er veel 
kinderen gebruik gaan maken van de vakantie opvang.  
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Pedagogisch coaching 
 
De wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (IKK) stelt dat vanaf 2019 iedere 
kinderopvangorganisatie moet beschikken over een pedagogisch coach.  
Deze functie is ontstaan doordat steeds meer kinderen gebruik maken van de kinderopvang. 
Kinderopvang is meer dan opvang alleen: kinderopvang is een VAK. De ontwikkeling van 
jonge kinderen staat steeds vaker centraal. Kinderopvang is een belangrijk instrument bij de 
ontwikkeling en opvoeding van kinderen.  
De kwaliteit van de pedagogisch medewerkers vinden wij belangrijk. Een pedagogisch coach, 
coacht de medewerkers daarom bij de dagelijkse werkzaamheden. Het doel hiervan is het 
continue verbeteren van de pedagogische kwaliteit van de werkzaamheden en professionele 
ontwikkeling van de pedagogisch medewerkers. De coaching helpt ons de best mogelijke 
opvangkwaliteit te kunnen bieden aan kinderen. 
 
Deze pedagogische coaching ziet er in de praktijk als volgt uit: 
We starten de coaching met het maken van video opnamen. Hiermee brengen we de 
interactievaardigheden van de pedagogisch medewerker in beeld. Samen bekijken en 
bespreken we achteraf de beelden en analyseren ze op welke interactievaardigheden de 
pedagogisch medewerker zich verder kan ontwikkelen en wat hij of zij daarvoor nodig heeft.  
De opnames zijn zeker niet bedoeld om kinderen in beeld te brengen, het gedrag van 
kinderen te bekijken of te beoordelen. De video’s worden gemaakt om de interactie van de 
medewerker en de groep vast te leggen. Uiteraard komen de kinderen in beeld, want het 
gaat ten slotte om de interactie met de kinderen. Na het bespreken van de gemaakte 
beelden tussen coach en medewerker worden de video-opnamen direct verwijderd. 
Wij hebben vorig jaar de opleiding tot pedagogisch coach gevolgd en met succes afgerond. 
In 2020 zijn we de coaching trajecten begonnen met de medewerkers.  
Heeft u hierover nog vragen dan weet u ons te vinden. 
Namens de pedagogisch coaches 
 
Jacqueline, Carola & Diana  
 
Kiki geboren 



Vrijdag 18 december 2020 is meester Nick vader geworden van een mooie dochter Kiki. We 
wensen Nick, Priscilla, Xavi en Kiki heel veel geluk, gezondheid en liefde toe. 
 
Meester Sico getrouwd 
Dinsdag 12 januari 2021 is meester Sico met zijn Chantal in het huwelijksbootje gestapt. Wij 
wensen hun heel erg veel geluk. 
 
 
Namens ons gehele team  
 
Houd nog even vol en zorg goed voor jezelf en elkaar.  


