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Er is goed nieuws te melden…
We zijn weer open. 8 weken hebben we jullie moeten missen, maar zoals je in deze
nieuwbrief kunt lezen hebben we deze periode zeker niet stil gezeten, we hebben hard
gewerkt om nu weer volop aan de slag te gaan. We hebben er zin in. Verder kun je in deze
nieuwsbrief ook lezen wie er het VillaDriel Team komen versterken. Daarnaast hebben we
sinds de laatste nieuwsbrief ook weer diverse uitstapjes gehad, geknutseld, gekookt en
gebakken en nog veel meer. In deze nieuwsbrief krijg je een kleine impressie hiervan.

Lock down (16 maart tot 11 mei)
In de afgelopen 8 weken hebben we veel en van alles gedaan. Er
waren minder kinderen omdat we in verband met corona dicht
moesten en enkel kinderen met ouders in cruciale beroepen
noodopvang mochten bieden. De tijd die we over hadden hebben
we besteed aan het verbreden en verdiepen van de kennis door
opleidingen te volgen, schoonmaken, opruimen en opnieuw
inrichten van verschillende
ruimtes. De leidsters zijn bezig geweest met de
opleidingen: Werken met baby’s, Huilende baby’s in de
opvang, Systematisch kijken naar kinderen, Structuur
en regels op de BSO, Meldcode en Een gezond start in
de kinderopvang (gezonde leefstijl).
Met een tussenpose van 2 weken zijn we geprobeerd bij
elk kind langs te komen. We hebben knutsel en
oefeningen van onze thema's gebracht en o.a. ook
spelletjes, tijdschriften, boekjes, stiften, klei, gelpennen

en kleurboeken gegeven om de tijd door te komen. Hoop dat jullie het leuk hebben
gevonden. Voor ons was het ook weer erg fijn om onze kinderen weer te kunnen zien en
eventjes te kunnen zwaaien.
De laatste dag van de officiële mei vakantie hebben we,
ondanks de crisis, toch samen gevierd. Elk kind mocht op onze
locatie de Hoorzik langs komen bij ons heuse ijsco drive in. (met
dank aan ijssalon Zwijsje en Hygge). De auto’s konden via de
oprit op het terrein, bij de deur kregen ze een ijsco en hebben
wij ook met elkaar even kunnen babbelen, waarna ze via de
uitrit weer richting huis konden. Op deze manier konden we 1,5
meter afstand goed bewaren. Wat was dat gaaf en gezellig!!

Inmiddels is de opvang weer helemaal open voor het Kinderdagverblijf
(KDV) en het Peuterarrangement. Op de BSO voorlopig alleen nog op de
dagen dat kinderen naar school gaan en wat zijn we blij dat dit weer mag.
Als jullie kind op een andere dag naar school gaat, laat ons weten,
wellicht mag je kind op andere dag naar de BSO komen in dezelfde week.
Op de website villadriel.nl kunt u nalezen welke maatregelen we hebben
genomen i.v.m. de coronacrisis. Mocht u hierover nog vragen hebben stel ze ons aub want
samen moeten we het virus overwinnen!

Verjaardagendag
De maandelijkse verjaardagendag op de BSO van maart, april en
mei hebben we helaas dit jaar niet kunnen vieren. We feliciteren
daarom Devin, Vince, Elis, Lola, Milou, Vince, Dycke, Annika,
Imane, Keet, Tycho, Jill, Dewy, Jochem en Mees maar op deze
manier.
Vieren van de verjaardagendag van juni is nog helaas niet zeker
ivm alle maatregelen, wij komen nog hier op terug.

Nieuwe medewerkers
In januari is Milou begonnen, voor degene die haar nog niet kennen stelt ze zich voor.
Daarnaast hebben we 5 nieuwe stagiaires: Carmen, Anouk, Cleo, Jitske en Merel zijn in
Februari 2020 begonnen met hun stage bij VillaDriel. Zij worden ingezet als extra begeleiding
om zo het vak van Pedagogisch medewerker te leren. We wensen ze een leerzame periode

toe. Mocht je hierover vragen of opmerkingen hebben dan kun je terecht bij Sanne, zij
verzorgt de begeleiding van de stagiaires.

Milou:
Hallo ouders en kinderen,
Mijn naam is Milou. Ik ben geboren in Nijmegen en sinds twee jaar
wonend in Gameren. In Nijmegen heb ik de opleiding Pedagogiek
afgerond, waarna ik ben gaan werken in de gehandicapten zorg, hier
verzorgde ik de dagbesteding. Ik kwam er achter dat de gehandicapten
zorg mij toch niet zo goed lag. Ik mistte het werken met kinderen.
Vandaar dat ik begin januari ben begonnen met een nieuwe uitdaging bij
Villadriel.
In mijn vrije tijd ben ik graag samen met vrienden, maak ik een wandeling, sport ik graag of
lees ik een boek.
Ik hoop op veel speelplezier bij Villadriel.
Groetjes,

Milou.

Nieuwsberichten

•

We zijn nog op zoek naar ouders die zitting willen nemen in de oudercommissie van
VillaDriel. Om alle ouders te kunnen vertegenwoordigen streven we er naar een evenwichtige
samenstelling van oudercommissie leden te hebben, ouders vanuit beide locaties en met
kinderen op de BSO groep, de KDV groep en het peuterarrangement. Het doel van de
oudercommissie is om in samenwerking met de medewerkers van VillaDriel de kwaliteit van
de opvang te behouden en te verbeteren. De
oudercommissie adviseert de directie gevraagd en
ongevraagd over:
- De uitvoering van het kwaliteitsbeleid, in het
bijzonder het pedagogisch beleid.
- Het algemeen beleid op het gebied van
voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid
- Openingstijden
- Het beleid rondom voorschoolse educatie.
- Vaststelling en wijziging van de
klachtenregeling.
- Wijzigingen van de prijs van de kinderopvang.
De oudercommissie komt ca. 4 keer per jaar bij elkaar.
Mocht u hierover meer willen weten of wilt u zich
hiervoor inzetten meld u dan aan bij Ingeborg.
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VillaDriel verzorgt op de Mgr. Zwijsenschool de (TSO) Tussen Schoolse Opvang. Vrijwillige
overblijfmoeders helpen tijdens schoolweken de kinderen op maandagen, dinsdagen en
donderdagen bij de lunchpauze en het speeluurtje, van 12 tot 13 uur. De overblijfmoeders
krijgen hiervoor een passende onkostenvergoeding. Vanwege de groei
van het aantal kinderen dat hiervan gebruik maakt zijn wij
op zoek naar uitbreiding van het team. Heeft u of een
bekende van u enkele uurtjes per week beschikbaar om ons
hierbij te helpen en vindt u het leuk om met kinderen te
werken laat het ons weten.

Voor degene die het nog niet weten, het kindercentrum is 5
dagen per week geopend, zowel tijdens de schoolweken als in
vakantieweken. Het peuterarrangement is alleen tijdens
schoolweken geopend, tijdens vakanties kan wel gebruik
gemaakt worden van de KDV groepen. Let wel op! er zijn een
paar uitzonderingen, we zijn gesloten op de volgende dagen
o Donderdag 21 mei vanwege Hemelvaart
o Maandag 01 juni vanwege 2e pinksterdag
o donderdag 24 december vanaf 13 uur
o Vrijdag 25 december vanwege Kerst
o Donderdag 31 december vanaf 13 uur
o Vrijdag 1 januari nieuwjaar.
Bij een vrije dag op scholen in Kerkdriel en omgeving is het mogelijk in overleg
om gehele dag BSO aan te vragen. Een vrije dag kan ontstaan door
studiedagen, staking van leraren of om andere redenen. De BSO
kan in principe op die dagen de gehele dag open zijn.
Onze leidsters Sandra Karon, Rachelle van Cromvoirt en Amber
Ackermans zijn bezig met het Praktijk examen van hun laatste
schooljaar.
In december hebben de leidsters van VillaDriel de opleiding EHBO baby en Kind gehad en in
januari de BHV en AED cursus. Omdat de groep te groot was bij EHBO zullen nog een aantal
leidsters deze opleiding in het najaar gaan volgen.

• Eind Januari heeft Janneke haar stage periode bij ons afgerond.
In februari heeft Elwira ons verlaten. Helaas was haar werk bij
peuterspeelzaal niet meer te combineren met de
werkzaamheden bij VillaDriel. We wensen haar veel succes, wij
zullen je missen.

• In Januari heeft Locatie Hoorzik de jaarlijkse GGD controles
gehad. KDV, Peuter Arrangement(PA) & VVE en BSO. Alles was
goed bevonden. U kunt de rapportage van GGD online
raadplegen via link bij ons website.
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Heeft u vakantie plannen voor de zomer vakantie??? (13 juli tot 23 augustus 2020) geef het
ons uiterlijk een maand van tevoren door. Aanvragen op het laatste moment kunnen helaas
niet altijd meer gehonoreerd worden.
We krijgen nog wel eens vragen over de mogelijkheden van het ruilen of vervallen van een
dag of het aanvragen van een extra opvang dag. In de CAO van de leidsters is vastgelegd dat
we het personeelsrooster minimaal 2 tot 3 weken van te voren dienen te verstrekken. Binnen
deze periode is het moeilijker om meer of minder leidsters op te roepen. Dit bekent ook dat
we binnen deze periode niet altijd extra aanvragen kunnen goedkeuren. Het ruilen van een
dag is alleen mogelijk binnen dezelfde week en er dient gekeken te worden of er een plek
beschikbaar is. Geef wijzigingen daarom zo snel mogelijk door zodat wij daar op kunnen
anticiperen. Als u een extra aangevraagde dag wilt annuleren dan kan dit kosteloos als dit
meer dan 2 weken van te voren is. Is dit korter dan worden gewoon de normale kosten in
rekening gebracht. We hopen op jullie begrip voor deze werkwijze.
In 2020 en 2021 zullen wij 300 uren per jaar besteden aan trainingen, zelfontwikkeling &
coachen van het personeel. Wilt u hier meer over weten vraag meer informatie hierover aan
Harriette of Ingeborg.
Voor peuters van 2 tot 4 jaar zijn we maart 2019 op de locatie Hoorzik begonnen met het
peuterarrangement. Januari 2020 zijn wij met PA begonnen op de
locatie Talent Factory bij de Zwijsenschool. De peuters worden
voorbereid op het naar school gaan en er wordt gewerkt aan eventuele
achterstanden op het gebied van taalontwikkeling, rekenvaardigheden,
motorische- en/of sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit arrangement
staat open voor peuters van 2 tot 4 jaar met en zonder (VVE) indicatie
van het consultatiebureau. Mocht u meer willen weten over het
peuterarrangement laat het ons weten.
In januari zijn wij een aantal collega’s bij de Kind Vak Beurs bij de Brabanthallen geweest om
nieuwe trends te zien en te kijken of en hoe we dit kunnen toepassen.
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Afgelopen periode zijn we vaak uit geweest met kinderen en hebben best veel activiteiten
gedaan. Onder anderen zijn wij naar De kreek, Zandmeren, Bibliotheek, Herperduin, Dippie
doe, Balorig, Slinger bos, Drunense duinen, Oosterplas, struinen bij Nieuwwaal, speurtocht bij
Kerkdriel Noord gedaan, Dino's wereld bij Brabantshallen, verjaardagen gevierd, koken en
bakken, bos wandeling, Valentijnsdag, carnaval en veel meer. Voor de komende
vakantieperiode staan ook al veel uitjes en activiteiten ingepland. Dus laat aub ons op tijd
weten welke opvang nodig is tijdens de vakantie.
Tijdens schoolweken op dinsdagen volgt een clubje van gemiddeld 8 tot 10 kinderen
wekelijks de kooklessen. Op de locatie Talent Factory maken we in
onze keuken van alles klaar en daar hoort
ook proeven bij. Allerlei soort recepten
komen aan bod o.a. cake, taart, hartige
gerechten, brood, pizza en ook pasta. Heeft
je kind misschien interesse om mee te
doen? Vanaf groep 3 kunnen de kinderen
zich aanmelden om een keer te komen
proefdraaien om te kijken of ze het leuk
vinden. Ook kind(eren) die normaal geen
gebruik maken van opvang, kunnen zich
aanmelden voor deze kooklessen.

Deze activiteit is niet geheel vrijblijvend, er
wordt van de kinderen verwacht dat ze actief deelnemen aan het
programma. Tussendoor is er ook wel wat vrije speeltijd. Wil uw kind
liever vrij spelen laat hem/haar dan gewoon
naar onze locatie op de Hoorzik gaan waar het
zelf zijn speelactiviteit kan kiezen.

•

De keuken voor de groep VillaHof (Hoorzik bovenverdieping) hebben we vernieuwd.
Daarnaast hebben we bij de Talent Factory een nieuwe inrichting gegeven i.v.m. de nieuwe
Peuterarrangement groep VillaTrots.

Enkele knutselresultaten

Momenten op VillaDriel

Uitstapjes

Kindercentrum VillaDriel

Ingeborg en Jos
Harriëtte, Guanita, Willemien, Rosanne, Mariska, Mary,
Denise, Sandra, Sanne, Corrie, Rachelle, Maaike, Anke,
Danielle, Dori, Milou.
Amber, Anouk, Carmen, Cleo, Jitske en Merel.

