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Zo … dat was de zomer, nu wordt het tijd voor het
stoere jaargetijde…Welkom Herfst….

In deze nieuwbrief kunt u lezen wat we in de afgelopen periode gedaan hebben en wij
hebben zeker niet stil gezeten. We hebben sinds de laatste nieuwsbrief o.a. veel uitstapjes
gehad, namelijk in de buiten lucht & natuur ( Afrika museum, Duivelsberg bij Berg en Dal,
Speelbos, Hoppies, Kasteel Ammerzoden, Elckerlyck in Oss, Kwekkeltje in Rosmalen, maar
ook naar de Zandmeren en het Slingerbos die niet mogen ontbreken. Wij zijn ook lekker naar
de bioscoop geweest en naar de binnen speeltuin van KidsCastle. Verder hebben we ook
geknutseld, gekookt en gebakken, en zelfs een ontruim oefening kan spannend zijn. Maar er
is nog veel meer. Bij de KDV groepen zijn de clowns Moontje en Cato op bezoek geweest. Ze
brachten van alles mee, een lach, muziek en allerlei andere dingen om de zintuigen te
prikkelen zodat de kinderen hun verbeelding/fantasie kunnen ontdekken. Met de
peuterarrangement groep zijn wij ook vaker op pad geweest.
In deze nieuwsbrief lees je hier meer over, veel lees plezier.

Verjaardagendag!!!
Na de zomervakantie zijn we ook weer begonnen
met de verjaardagendag. Omdat augustus maar
heel kort was hebben we de verjaardagen van
augustus en september samen gevierd. En dit
keer feliciteren we heeeeel veeeeel BSO kinderen
die 5 jaar of ouder zijn geworden. Van harte
gefeliciteerd Anouk, Kay, Megan, Sasha, Sophia,
Stefan, Stan, Mera, Isabella, Inaya, Dinant, Robin,
Bram, Cas, Joep, Bart, Brian.

Nieuwe medewerkers
Om het team te versterken is Amber Ackermans bij VillaDriel begonnen. Ze is geen
onbekende want ze heeft al stage gelopen bij VillaDriel maar hieronder stelt ze zich kort aan
u voor.
Hallo,
Ik ben Amber Ackermans en ben 19 jaar, ik woon in Kerkdriel en
heb de opleiding gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau
4 gedaan. In mijn vrije tijd breng ik veel tijd door met vrienden en
ben ik ook altijd wel in voor een feestje.

Groetjes,
Amber
Simone van de Sluijs is in september 2020 begonnen met haar stage bij VillaDriel, locatie
Talent Factory. Zij wordt ingezet als extra begeleiding op de groep 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 Harriëtte of een van de
leidster.
Hoi mijn naam is Simone, en ik ben onlangs begonnen met mijn stage bij VillaDriel.
Na het behalen van mijn opleiding Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener heb ik
gezien dat het werk en de zorg voor kinderen beter bij mij past. Daarom ben ik een
paar weken geleden begonnen met de opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch
Medewerker.
In mijn vrije tijd sport ik graag en ben ik graag bij mijn vrienden. Ook ben ik vaak in
de keuken te vinden. Ik hou enorm van koken en bakken en probeer elke keer wat
nieuws.
Daarom vind ik het belangrijk om de beweging en gezonde voeding ook bij kinderen
te stimuleren.

Groetjes, Simone

Nieuwsberichten

•

Wij mogen in deze nieuwsbrief drie nieuwe leden van de oudercommissie welkom heten;
Kira Broekmeulen, Jinjili van den Bergh, Angelique Verhoeven. Met deze uitbreiding hebben
we een goede spreiding over de 2 locaties en over de verschillende groepen. De
oudercommissie adviseert de directie van VillaDriel 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.
- Jaarlijkse wijzigingen van de tarieven 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. Mocht u een vraag of advies van
de OC nodig hebben, dan kunt u naar de voorzitter mailen naar
oudercommissie@villadriel.nl.

•

•

•

VillaDriel verzorgt op de Mgr. Zwijsenschool de Tussen Schoolse Opvang (TSO). Vrijwillige
overblijfmoeders helpen tijdens schoolweken de kinderen op maandagen, dinsdagen en
donderdagen bij de lunchpauze en het speeluurtje, van 12 tot 13 uur. Vanwege de groei van
het aantal kinderen dat overblijft zijn wij op zoek naar uitbreiding van het
team. De overblijfmoeders krijgen hiervoor een passende
onkostenvergoeding. Ook als uw eigen kinderen overblijven kunt
u zich als overblijfmoeder opgeven. Kinderen van een
overblijfmoeder krijgen 50% korting in de overblijfkosten plus de
passende onkostenvergoeding. 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.

Met ingang van het nieuwe schooljaar breiden wij de opvanguren van het peuterarrangement op de locatie Talent Factory uit. Op Maandag, dinsdag en donderdag kan dit
doorlopen van 8:30 tot 14:30 uur.

Voor degene die het nog niet weten willen we hier een korte toelichting geven over hoe
VillaDriel met vakanties omgaat. Het kindercentrum is 5 dagen per week geopend, zowel
tijdens de schoolweken als in vakantieweken. Het peuterarrangement is alleen tijdens 40
schoolweken geopend, tijdens schoolvakanties kunnen de kinderen van peuterarrangement
wel gebruik maken van de opvang in de KDV groepen. Let wel op! er zijn een paar
uitzonderingen, we zijn gesloten op de volgende dagen
Feestdagen 2020
• Donderdag 24 december zijn wij open tot 13 uur.
• Kerstmis (eerste en tweede kerstdag): vrijdag 25 en zaterdag 26 december 2020
• Donderdag 31 december 2020 zijn wij open tot 13 uur.

Feestdagen 2021
•
•
•
•
•
•
•
•

Nieuwjaarsdag: vrijdag 1 januari 2021
Pasen (eerste en tweede paasdag): zondag 4 en maandag 5 april 2021
Koningsdag: dinsdag 27 april 2021
Hemelvaartsdag: donderdag 13 mei 2021
Pinksteren (eerste en tweede pinksterdag): zondag 23 mei en maandag 24 mei 2021
Vrijdag 24 december zijn wij open tot 13 uur.
Kerstmis (eerste en tweede kerstdag): zaterdag 25 en zondag 26 december 2021
Vrijdag 31 december zijn wij open tot 13 uur.

De opvanguren tijdens feestdagen komen te vervalen, deze uren kunnen niet geruild
worden.
Bij een 48 week contract (KDV 0-4 jaar) dient u per kalenderjaar 4 hele weken op te geven
wanneer uw kind niet komt. Dit dient u minimaal 1 maand op voorhand door te geven. Is er
in een hele vakantie week een feestdag dan telt deze wel mee als deze in combinatie met
een hele en dezelfde vakantieweek ingezet wordt.

•

•
•

•

Bij een vrije dag op scholen in Kerkdriel en omgeving is het in overleg mogelijk 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. Helaas
kunnen wij de opvang voor maar één kind niet realiseren. De volgende studiedagen zijn er
door de scholen dit schooljaar al ingepland:
- Op Mgr. Zwijsenschool is dit 16 oktober en 16 november.
- Op de Meidoorn school is dit 28 Januari.
Heeft u vakantie plannen voor de kerstvakantie ? (19 december 2020 t/m 03 januari 2021)
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 de normale kosten in rekening
gebracht. We hopen op jullie begrip voor deze werkwijze.
Voor peuters van 2 tot 4 jaar hebben wij het peuterarrangement voor peuters met en zonder
VVE indicatie. 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. Mocht u meer willen weten over het
peuterarrangement laat het ons weten. Wij bieden het peuterarrangement (PA) aan op beide
locaties, de Hoorzik en de Talent Factory.

•

Op het peuterarrangement zijn wij begonnen met thema Kijk eens wat ik aan heb! Wat

trek jij aan…?

•

De peuters van VillaTrots
Locatie bij Mgr.
Zwijsenschool en de
peuters van VillaWijs locatie
Hoorzik waren ivm thema

Later als ik groter
ben….Wat wil ik
worden ? bij Bakkerij
Brood &Zo, Bloemsierkunst
Jolene sfeervol wonen, bij
uw Slager John Blakenburg
en ook bij Bakkerij van
Leeuwen geweest voor een
kijkje in hun winkel. De
kinderen vonden het super
leuk. Erg bedankt dat we
mochten komen!

•

Kindercentrum VillaDriel heeft 2 locaties die ieder hun eigen karakter hebben. Op beide
locaties hebben we een kinderdagverblijf, peutergroepen en buitenschoolse opvang. In deze
nieuwsbrief willen we jullie kennis laten maken met onze buitenschoolse opvang (BSO).

BSO op de locatie Hoorzik
Op deze locatie staat de fantasie, rollenspel en creativiteit van de kinderen centraal. Door middel
van aantrekkelijke hoeken en materialen stimuleren wij de kinderen om zich door middel van
spel te ontwikkelen. Zo hebben we hier een heuse jungle-room, kasteel, een ballenbak en zelfs
een theater!

Onze pedagogisch medewerkers bieden daarnaast activiteiten aan, gericht op een thema, om de
kinderen een stap verder in hun ontwikkeling te helpen. De kinderen zijn niets verplicht, ze
mogen kiezen wat ze gaan doen, zelfs niets doen mag!
BSO op de locatie op de Mgr. Zwijsenschool - Talent Factory
Op deze locatie staan, zoals de naam al doet vermoeden, talenten centraal. Hier werken wij met
activiteiten waar de kinderen zich voor in kunnen schrijven. Denk hierbij aan kooklessen maar
ook zeker knutsellessen waarbij wat ingewikkeldere handelingen nodig zijn. Zo zijn we hier ook
aan het experimenteren met zogenoemde spel & beweging en groen & natuur activiteiten. Deze
BSO locatie is speciaal gericht op kinderen vanaf 7 jaar. Deze kinderen zijn vaak toe aan een
nieuwe uitdaging of een nieuwe omgeving en deze locatie is hier uitermate geschikt voor. Op
deze locatie zijn de kinderen daarom verplicht om 1 ½ uur deel te nemen aan de activiteit van de
dag, buiten die tijd is er ruimte voor vrij spel zowel binnen als buiten.
Kom jij ook een dag naar onze kookclub? Samen ga je aan de slag met heerlijke gerechten die de
kinderen helemaal zelf mogen maken. Ze krijgen niet alleen uitleg maar worden ook goed
begeleid. Na de les, als het gerecht klaar is (hartig & zoet), ga je samen aan tafel om te proeven
wat we gemaakt hebben. De kinderen krijgen op einde van het schooljaar een receptenboekje
met alle recepten zodat ze thuis ook voor papa en mama kunnen koken. Gewoon leuk maar ook
lekker!!
Glutenvrij koken is ook bij ons mogelijk. Dezelfde recept diverse variaties!!

Op het eind van de schooljaar nodigen wij alle ouders uit om te komen proeven wat wij het hele
jaar door hebben leren koken… oh dat was voor de smaakpapillen weer een echt feest!

Vind jij handenarbeid ook het
allerleukste vak op school? En zou
je wel vaker creatief bezig willen
zijn? Kom dan naar onze
knutselclub, hier ontdek je allerlei
nieuwe materialen en technieken.
Wij doen onder andere schilderen,
mozaïeken, hout bewerken, textiel
gebruiken, werken met klei en
papier-mache. Niet het
eindresultaat maar juist het
creëren en samenwerken staat
hierbij centraal. Het doel van de
knutselclub is vooral dat uw kind
het leuk vindt.

Groen& Natuur, wij nemen kinderen gewoon mee naar buiten en willen we ze enthousiast
maken over de natuur. De natuur beleven is niet moeilijk, niet ver en je hoeft er ook geen dag
voor uit te trekken. In onze eigen omgeving valt genoeg te beleven en te ontdekken.

Spel & beweging is gezond. Dat weten we allemaal. Maar bewegen is heel veel meer, gewoon
lekker buiten spelen is goed voor contacten en sociale ontwikkeling, samenwerken en
ontwikkeling van zelfvertrouwen. Kruipen, springen, klimmen, ravotten of glijden? Boswandeling,
tikkertje, een parcours, bewegen op muziek of toch een estafette? Dat kan allemaal! Meer
informatie hierover kan opgevraagd worden bij Ingeborg 06 1814 3004.

Coronatijden..
Er wordt bij ons nog steeds alles regelmatig
gewassen en ontmet.
Zie op de volgende bladzijde de beslisboom
van 0 jaar tot en met groep 8 over hoe om
te gaan met corona.
Zie ook https://www.boink.info/downloadbeslisboom-verkouden-kinderen-toelaten

VillaDriel Momenten & knutsel & activiteiten

Kindercentrum VillaDriel

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

