Oktober 2017
Nieuwsbrief 30
Onze nieuwe en tweede locatie, Talent
Factory is een feit !

Onze nieuwe en tweede
locatie Talent Factory op de
Mgr. Zwijsenschool
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We hebben afgelopen maand onze tweede locatie
geopend, in deze nieuwsbrief leest je meer hierover. Het
winnen van de eerste prijs beste KDV van Nederland en
beste kinderopvangorganisatie van Gelderland (zie ook
nieuwsbrief 29) heeft bijgedragen aan vele nieuwe
aanmeldingen. Het is ontzettend druk en wij hebben
heel veel nieuwe kindjes mogen verwelkomen. De
eerste KDV groep in de nieuwe locatie is daarmee al behoorlijk gevuld en binnen kort zullen
we dan ook de tweede KDV groep gaan starten. In deze nieuwsbrief zullen we de nieuwe
kinderen kort voorstellen. Verder kun je in deze nieuwsbrief lezen wat wij in de afgelopen
maanden hebben ondernomen, zie je weer leuke knutselwerkjes. We wensen je veel lees
plezier en een fijne vakantie.

Nieuwe kinderen en nieuw personeel

We missen nog een paar foto’s maar deze komen zeker komende nieuwsbrief nog aan bod.
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Max Swiderski, Ferris Roeters, Rembrandt Harmsen, Szymon en Nicola Zoledz, Mera
Hoogveld, Stan en Teun Leenders, Stefan Korvezee, Sophia van der Zanden, Silke van
Oers, Marcelina Skorska, Cas en Julie Verachtert, Olivia van Malsen, Liselotte en Laurens
Loeffen, Hanne, Geerte en Lize Welling, Jason de Cocq van Delwijnen, Stijn Sabel, Stijn van
Malsen, Adam en Tom van der Zalm, Fem van Lith, Mees van Wassenaar, Anouk van
Weeghel, en nog een paar baby’s die nog lekker warm in moedersbuik zitten.

Beste ouders,
Mijn naam is Melissa Geerligs, 21 jaar oud en woon mijn hele leven al
in Kerkdriel. De afgelopen periode heb ik mijn HBO-studie afgerond
en mag ik mezelf Sociaal Pedagogisch Hulpverlener noemen. Een
vak waar ik zoveel hart voor heb. Sinds kort mag ik met heel veel
plezier aansluiten op het kinderdagverblijf en de buitenschoolse
opvang van VillaDriel. Mijn visie is dat de ontwikkeling van de
eigenheid van het kind centraal moet staan. Mijn aandacht is dan ook
gevestigd op de kwaliteiten van alle kinderen. Met mijn enthousiasme
sta ik altijd klaar om samen te ontdekken door samen te lezen,
knutselen, spelen, zingen, etc. In mijn vrije tijd ben ik op de ijsbaan te
vinden, omdat kunstschaatsen mijn grote hobby is.
Ik kijk ernaar uit om elkaar de komende tijd beter te leren kennen! Ik
zal klaar staan om jullie vragen te beantwoorden!

Groetjes, Melissa
Mijn naam is Mariska, ik ben 24 jaar en ik werk bij VillaDriel sinds 4 september. Ik
heb al jaren bij een kinderopvang organisatie gewerkt als oproepkracht en daar op
die manier veel ervaring opgedaan in het werken met verschillende leeftijden van de
kinderen. Tussendoor heb ik even een jaartje in een groente/fruit winkel gewerkt ,
maar toen ik een vacature zag bij VillaDriel begon het toch wel weer een beetje te
kriebelen om weer te werken in de kinderopvang. En toen ik een aantal dagen mee
had gelopen bij VillaDriel, wist ik het zeker.. Mijn hart ligt toch echt bij het werken
met kinderen. Ik vind het heel bijzonder om te zien dat elk kind uniek is en op zijn
eigen manier ontwikkelt. En ik vind het fijn om hen daarbij te ondersteunen en er
voor te zorgen dat we allemaal een leuke dag met zijn allen hebben gehad en
iedereen tevreden naar huis toe gaat.
In mijn vrijetijd vind ik het heerlijk om een boek te lezen, lekker te koken of een eind
met mijn hond te gaan wandelen, maar op de bank een goede film of serie kijken vind ik ook
echt niet vervelend om te doen ;).
Jullie zullen mij vast nog vaker zien, want ik ben op alle groepen flexibel te vinden.

Groetjes en tot ziens !

3

Mariska

Oktober 2017, Nieuwsbrief 30

Hallo allemaal ,

Hallo allemaal,
De meeste van jullie hebben mij waarschijnlijk al gezien en met sommige ouders heb ik al
kennisgemaakt maar toch wil ik mezelf nog eventjes voorstellen.
Mijn naam is Anke Luijpen, ik ben 18 jaar en woon in Dreumel. Sinds
vorig jaar augustus volg ik de opleiding Pedagogisch Medewerker
Kinderopvang niveau 3 op het Koning Willem I College in ’sHertogenbosch en zit nu in mijn 2e leerjaar. Sinds augustus loop ik hier
stage op de woensdag en donderdag zowel op het kinderdagverblijf
als op de BSO en tot nu toe heb ik het er erg naar mijn zin. Volgend
jaar zal ik hier tevens ook mijn proeve (examens) afleggen.
Hiervoor heb ik 1 jaar de opleiding Verzorgende-IG gedaan omdat je in
deze opleiding heel breed wordt opgeleid qua doelgroep. Met deze
opleiding kon ik zowel in de ouderenzorg, als in de gehandicaptenzorg
als in de kraamzorg gaan werken. En dat laatste sprak me wel aan.
Maar toen ik stage kwam te lopen in de ouderenzorg en ik hoorde dat
kraamzorg maar heel weinig in de opleiding voor kwam besloot ik om met deze opleiding te
stoppen en een opleiding te zoeken die echt gericht is op kinderen.
In mijn vrije tijd ben ik graag creatief bezig met tekenen of fotograferen. Ook kun je mij vaak
in de stad tegenkomen met vriendinnen en ik ben wel in voor een goed feestje!
Ik hoop hier veel nieuwe dingen en ervaringen op te doen!
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Groetjes Anke
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Talent Factory
In de zomer schoolvakantie hebben we hard doorgewerkt
om op de speelplaats van de Mgr. Zwijsenschool een
nieuw “Chalet “ neer te zetten. Na de nodige controles
door de verantwoordelijke instanties mochten we in
september dan de deuren openen. Op zaterdag 2
september 2017, hebben Isabella en Erik de feestelijke
opening verrichten en mochten ouders, kinderen en
belangstellenden de locatie
bezichtigen. Aansluitend
hebben we nog de jaarlijks BBQ
met ouders en Kinderen gehad.

-

Maandagen sportworkshops (tijdelijk aangepast i.v.m. Mad Science)
Dinsdagen Kookworkshops
Donderdagen creativiteit workshops.

Bij deze workshops is het de bedoeling dat de kinderen ook daadwerkelijk deelnemen aan
de workshop. Er is korte tijd ingeroosterd voor spel en recreatie maar daarna dient het kind
deel te nemen aan de workshop.

5

Oktober 2017, Nieuwsbrief 30

De KDV op de Hoorzik zit op
een aantal dagen in de week
vol en hebben wij daar een
wachtlijst. Op de Talent Factory
zijn er twee KDV ruimtes
bijgekomen. Een aantal ouders
hebben op basis van afstand of ander praktische reden,
de overstap gemaakt naar de nieuwe locatie. De Hoorzik heeft één verticale groep met
kindjes van 0 tot 4 jaar, deze groep heeft plaats voor maximaal 16 kindjes. Op de Talent
Factory hebben we 2 horizontale groepen, groep 1 zijn de baby’s van 0 tot 2 jaar en groep 2
de peuters van 2 tot 4 jaar. In totaal is hier plek voor 20 kindjes. Daarnaast beschikt de
Talent Factory over een BSO ruimte. Het idee van de BSO ruimte is dat we daar workshops
organiseren. Kinderen die naar de BSO op de Hoorzik komen, kunnen deelnemen aan
workshops die er op de Talent Factory gegeven worden. Het rooster voor de komende
maanden is als volgt:

De workshops zijn bedoeld voor met name de kinderen die enigszins zelfstandig kunnen
werken, hiervoor de rust en interesse hebben en die dit kunnen vasthouden. In het algemeen
zijn dit de wat oudere kinderen. Als u uw kind wilt inschrijven voor een workshop laat het
even weten dan kijken we of daar plaatsen voor beschikbaar is.

(Herfst) vakantie voor de BSO

Elke vakantie is het weer een hele puzzel om de planning daarvan rond te krijgen maar het is
ons weer gelukt. Het begint bij het bepalen van welke kindjes op welke dagen komen. Bij de
BSO is het zo dat ouders in vakantieweken zelf kunnen aangeven op welke dagen het kind
naar de opvang komt( je mag de dagen schuiven en ook samenvoegen). Zo kan het zijn dat
het kind tijdens schoolweken normaal op maandag en vrijdag komt maar tijdens een
vakantieweek alleen op donderdag. Om deze flexibiliteit te kunnen aanbieden vragen we
ouders wel om 1 maand van tevoren op te geven welke dagen het kind komt. Op basis
hiervan wordt een programma samengesteld, het personeelsrooster opgemaakt en worden
al eventuele tickets gekocht. Bij wijzigingen op het allerlaatste moment kunnen we niet altijd
een plaats garanderen. Zou u willen afmelden dan kan het zijn dat we al kosten gemaakt
hebben. Daarom hebben we de regel ingesteld dat afmeldingen minimaal 2 weken op
voorhand gedaan moeten worden.
Een vakantieweek moet ook vakantie zijn ook bij de BSO. De intentie is daarom om met de
BSO op dinsdagen en donderdagen uitstapjes te maken, (bij mooi weer zijn dit buiten
activiteiten en bij slecht weer juist binnen activiteiten). Op deze dagen (di. en do.) kunt u
daarom ook enkel een hele dag opvang afnemen en niet een dagdeel zoals op maandag,
woensdag en vrijdag wel mogelijk is.
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De herfstvakantie staat weer voor de deur. We maken van deze gelegenheid gebruik om nog
eens de regeltjes van vakantieopvang uit te leggen.

We hebben voor de herfstvakantie weer een mooi programma opgesteld. We geven deze
nog niet prijs want het blijft een verrassing en ook om teleurstellingen te voorkomen,
afhankelijk van het weer kan het programma namelijk nog wijzigen.
In een vakantieweek kan het zijn dat u meer uren afneemt dan het standaard contract
aangeeft. Deze extra uren wordt additioneel gefactureerd. Over deze uren kunt u ook
kinderopvangtoeslag aanvragen door ze in de uren op te nemen of dit mee te nemen in de
verrekening na afronding van het jaar.
Moet u extra werken? En heeft u daarom extra opvang nodig? Hier kunt u ook toeslag over
aanvragen.

Verjaardagendag BSO
Juni: Isis, Teun, Sam, Roos, Timothy
Juli: Mathijs, Jens, Timo, Teun, Szymon, Anna, Olivier
Aug: Ayla, Mateusz, Manuel, Megan, Stan, Doris
Sept: Noor, Marcus, Preston
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Op de verjaardagen dag, worden de kinderen die op de BSO komen en die in
die maand jarig zijn in het zonnetje gezet. Het thema is dan samen vieren en
samen eten. Er worden lekkere hapjes klaargemaakt. Soms afhankelijk van
het thema, hebben we een bijpassend spelletje.
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De wet innovatie en Kwaliteit Kinderopvang treedt per 1 januari 2018 in werking. Doelstelling
van de wet is om de kwaliteit in de kinderopvang te verhogen en daarvoor zijn door de
overheid diverse maatregelen opgelegd. Zo zullen er meer pedagogisch medewerkers op de
babygroep ingezet moeten worden. In een groep van 0 jarigen zal er één pedagogisch
medewerkster ingezet moeten worden per maximaal 3 baby’s terwijl het kind-ratio nu 1 op 4
is. De rekenregels voor het aantal leidsters is niet eenvoudig want of het een horizontale of
verticale groep is beïnvloed het aantal benodigde leidsters. Wij werken met de applicatie
KDVnet voor de bepaling van het juist aantal leidsters per dag per groep. Daarnaast dient er
volgend jaar een pedagogisch medewerkster te zijn voor beleidsontwikkeling en coaching
van het personeel. Kindercentrum VillaDriel speelt al hierop in door personeel verder op te
leiden en te trainen. Samen met de oudercommissie zullen we onderzoeken wat voor effect
dit zal hebben op de tarieven van volgend jaar.
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Wet IKK: wat verandert er per 1 januari 2018 in de kinderopvang

Algemene mededelingen
Hieronder de algemene mededelingen:

• Guanita is bevallen van een zoon Chase. Moeder en kind maken het naar omstandigheden
goed. We feliciteren Guanita en Wesley van harte en wensen ze een fijne tijd samen.

•Goede interactievaardigheden van pedagogische medewerkers draagt bij aan de optimale
ontwikkeling van jonge kinderen. Daarom gaan dit jaar Rosanne, Vivian, Wendy, Elwira en
Gaby naar de TINK training, Taal en Interactievaardigheden Kinderopvang. Daarnaast zal op
28 oktober al het personeel de BHV cursus krijgen.

• Sinterklaas wordt dit jaar op 1 december vanaf 15.30 uur gevierd op de locatie Hoorzik. Alle

kinderen zijn dan van harte welkom. Laat even weten of u en/of uw kind hierbij aanwezig kan
zijn. Met de ongelovige kinderen zullen we een andere activiteit gaan ondernemen maar
kunnen ook opgegeven worden.

• Met het kerstdiner op school zullen we zoals elk jaar de kinderen naar school brengen. We
zullen u daarover tzt nader informeren.

•Week 52 en week 1 is het kerstvakantie. Zou u alvast op kunnen geven (kan per e-mail) of
uw kind komt en welke dagen. 

•Op dinsdag 31 oktober zullen we de verjaardagendag van oktober vieren en zullen we ook
Halloween vieren. Deze dag zal de BSO Talent Factory niet geopend zijn.

Uitjes en vakantieactiviteiten
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De zomer vakantie zit er weer op maar we hebben wel genoten van de vele uitstapjes die we
met de BSO hebben ondernomen. Weet je nog waar we allemaal geweest zijn, kijk de foto’s
er nog maar eens op na.
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-

Wij zijn naar de vierdaagse in Nijmegen geweest Harriëtte aangemoedigd
Bolderkar wandelingen met KDV
Film en Bingo middagen (Bollywood en Den bosch)
Struinen bij de Zandmeren
Kermis Kerkdriel,
Billy Bird,
Drunense duinen,
Tivoli Park in Nijmegen,
Camping in Heeswijk Dinther
Zaltbommel speeltuin,
Bowlen
Picknick bij de Kreek
En zoveel meer, het was een ware
uitputtingsslag!!!!
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Als het goed is heb je gezien dat we het volgende hebben gedaan:

Knutselresultaten
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De afgelopen tijd hebben we ook weer mooie knutselwerkjes gemaakt. Zie hieronder een collage van het
gemaakte werkstukjes.
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Algemene Indruk
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Ingeborg en Jos
Harriëtte, Guanita, Willemien, Rosanne, Wendy, Elwira, Corinne,
Gaby, Vivian, Melissa, Mariska, Claudia, Ilse, Nina en Anke.
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Kindercentrum VillaDriel - Locatie Hoorzik en Talent Factory

