Nieuwsbrief januari

De Guppies

Dit keer in onze
nieuwsbrief
• Algemene informatie ikOOK!

Zelf sneeuwpoppen
maken van rijstwafels.

Algemene informatie ikOOK!
Beste ouders,
Ivm de IKK (Innovatie Kwaliteit in de
Kinderopvang) is de wet aangepast en is
een kinderopvangorganisatie verplicht tot
het hebben van een HBO
beleidsmedewerker en een HBO coach of
een combinatie van deze twee functies. Er
is een landelijke berekening om de inzet te
bepalen van de beleids-uren en
coachingsuren die ikOOK! moet inzetten.
Binnen ikOOK! is ervoor gekozen om de
functie beleidsmedewerker en de functie
coach te combineren in één functie die
overstijgende is aan de ikOOK! locaties. De
uren inzet zal 18 uur per week zijn. Naar
verwachting zal Sandra Swinkels deze
functie, na afronding van haar opleiding, uit
gaan voeren.
De inzet per locatie
Inzet coaching per locatie
Dommelen

4

Valkenswaard

4

Budel

1

Gastel

1

Veldhoven

2

Oirschot

4

Nederweert

4,5

Binnen ikOOK! vinden we de kwaliteit
van de pedagogisch medewerkers
belangrijk!
Door inzet van een pedagogisch coach
wordt de professionele ontwikkeling van
de pedagogisch medewerkers
gestimuleerd. Een pedagogisch coach
zal de medewerkers coachen bij de
dagelijkse werkzaamheden, zij is de spil
tussen het pedagogisch beleid en de
uitvoering hiervan.
De taken van de pedagogisch
beleidsmedewerker/ coach zijn:
- De pedagogisch coach vertaalt
pedagogisch beleid naar de praktische
uitvoering met kinderen en coacht de
teams in hun pedagogisch handelen.
- De pedagogisch coach evalueert het
uitgevoerde beleid en komt met
verbetervoorstellen in de praktische
uitvoering op de groepen.
- De pedagogisch coach bezoekt de
groepen voor observatie of coaching
van de pedagogisch medewerker.
- De pedagogisch coach stimuleert
pedagogisch medewerkers, achterhaalt
samen hun coachingsbehoeften,
signaleert knelpunten in hun
werkzaamheden, kennis en
vaardigheden.
- De pedagogisch coach stelt een
coachingsplan op of helpt een ander
met het opstellen daarvan, met als doel
de opvangmedewerkers te leren hoe zij
beter of op een pedagogisch
verantwoorde manier met kinderen om
kunnen gaan.

20.5 uur per week
Kortom een coach voor professionele en
persoonlijke ontwikkeling van de
pedagogisch medewerkers of locaties
waardoor de pedagogisch kwaliteit op
de groep verbeterd.
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• Februari bij de Guppies
• Deze maand bij de Orka’s
en de Dolfijnen
• Mijn album

Wist je dat:


Het 1 maart studie
middag is en dat je je
tijdig moet opgeven?



Het vanaf 4 maart tot 8
maart carnavalsvakantie
is? En dat we dan weer
leuke activiteiten gaan
doen
Wij extra wc /
keukenrollen,
eierdoosjes & knoopjes
kunnen gebruiken.
Willen jullie deze met
ons mee sparen?



Leuke woordspraak van
een Guppie:
Hé B, leeft je beker
nog?
B zegt: Bekers leven
toch niet !
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Guppies
Thema: restaurant !
Bij de Guppies is het thema
restaurant. Tijdens dit thema
gaan we verschillende dingen
doen: schortjes beplakken /
stempelen. Als ze de
vaardigheden kaartjes
hebben doorlopen,
ontvangen de kinderen een
ober diploma. Bordjes maken
met eten erop. We gaan ook
nog lekkere recepten koken
omdat dit ook echt bij het
thema hoort.
Schilderen kan
met alles..
Tussendoor
hebben
we ook fijn
Ook met je neus!
met
z’n alle in de sneeuw
gespeeld, yoga gedaan en
veel geknuffeld op de groep.

Op donderdag 28 februari
mogen ook de Guppies
verkleed komen deze dag. Zij
gaan dan lekker hossen en
feesten met z’n alle.
Op vrijdag 1 maart gaan de
Guppies ook mee doen met
de carnavals optocht (
kinderen van de vrijdag
mogen dan verkleed naar de
opvang komen) & de
spelletjes ochtend met de
kleuters en groep 3.

.

Dolfijnen, Orka’s en Haaien !
Tijdens het thema let it snow hebben we nog verschillende
activiteiten gedaan na de kerstvakantie. O.a. Eskimo’s met
splitpennen gemaakt, een sneeuwvlokje gemaakt van wasco, een
eigen sneeuwpop gemaakt met witte kleurpotloden. Ondertussen
heeft iedereen zijn eigen creatie alweer mee naar huis gekregen.
In de week van 21 januari sneeuwde het in Oirschot. Dit paste
perfect bij ons thema, hier hebben we dan ook uitgebreid van
genoten. De kinderen hebben een kleine sneeuwpop gemaakt,
sneeuwballen gevecht gehouden (ook tegen de juffen aan hihi)
en lekker in de sneeuw gespeeld. Het was een feest voor groot en
klein.
Bij de haaien hebben we sneeuwpoppen / konijnen gemaakt van
een sok en rijst. De kinderen vonden het erg leuk om te doen.
Alvast een voorbereiding voor op Carnaval hebben de Guppies en
de Dolfijnen een kunstwerk gemaakt. Namelijk blote voeten
confetti, lekker verf tussen de tenen.
Het volgende thema start al op maandag 4 februari en dat is het
thema: CARNAVAL ! Alle kinderen mogen verkleed komen op
donderdag 28 februari. Hierover hebben jullie een mail ontvangen.
Ook tijdens de carnavalsvakantie gaan we leuke dingen doen
m.b.t. carnaval. Op maandag en dinsdag mogen de kinderen
verkleed komen.

Mijn album
De foto’s staan weer
klaar in ‘mijn Album”.
Via onderstaande link
en het wachtwoord
dat u via de mail heeft
gekregen kunt u de
foto’s bekijken.
http://myalbum.com/i
kookoirschot

In de week van 4 februari zijn de Dolfijnen begonnen met
verschillende activiteiten o.a. strikjes maken & carnavalskoppen
maken doormiddel van te gooien met een dobbelsteen. Als je
zoveel gooit, dan heb je een rond hoofd of zelfs een vierkant
hoofd. Vraag maar eens aan de kinderen hoe het werkt. Sommige
hebben dit al gedaan namelijk. Vanaf volgende week gaan er
kinderen bij de Dolfijnen werken met papier-maché.
Bij de Haaien en de Orka’s gaan ze verschillende
afbeelding
knutselactiviteitenBijschrift
doen bij
diefoto
zeofgeheel
zelf maken. Bijv. zelf vlaggen
maken, Venetiaanse maskers van bordjes, Joker van wc papier en
knopen.

Wij wensen iedereen een fijne week.
Namens Team ik-OOK! Oirschot
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