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Locatieflits
De allereerste uitgave van 2017 ligt alweer
voor u. Ons vierjarig jubileum was vorige
maand een feit! Voor nieuwe ouders:
In deze Locatieflits staan
wetenswaardigheden, zakelijke mededelingen,
verslagjes van activiteiten en nieuws omtrent
de dagelijkse gang van zaken op de BSO.
De Locatieflits zal minimaal twee keer per jaar
uitkomen. We proberen de informatie in deze
nieuwsbrief te beperken tot drie pagina’s. Dat
is wel eens lastig. We beleven veel leuke
dingen met de kinderen. Mist u iets of heeft u
vragen n.a.v. de Locatieflits?
Neemt u gerust contact op met
Annette Take, coördinator kinderopvang van
Stichting Op Kop.

Terugblik op de afgelopen maanden
en de kerstvakantie
Onze laatste nieuwsbrief dateert van
november 2016. Inmiddels is er weer heel veel
gebeurd op de BSO! December was als
vanouds weer een oergezellige maand met de
bijbehorende feesten, knutselwerkjes en
bakfestijnen. De kinderen komen zelf vaak met
heel goede ideetjes om uit te voeren op de
BSO. Deze ideeën worden door de leidsters
verwerkt in het programma in DoenKids.
Iedere laatste dag van de maand ontvangt u
het programma voor de maand daarop via
KDVnet.nl. In de vakantie zijn we weer eens
naar de ouderen van Zonnewiede gegaan om
spelletjes met ze te doen en we zijn op pad
gegaan naar Zwolle. De kinderen hebben een
hele leuke dag gehad in de Ontdekhoek. Als
afsluiter van de vakantie zijn we met de
kinderen van al onze BSO’s naar de
Dierenkliniek in Steenwijk geweest waar we
onze eigen knuffels mochten onderzoeken en
natuurlijk heel veel hebben geleerd van de
dierenarts.
In januari zijn we gestart met het thema
Winterwonderland. Toepasselijk weer hadden
we ook besteld en hebben we gekregen! Er

werden hele mooie knutselwerkjes gemaakt,
zelfs Olaf de sneeuwpop en de kroon van Elsa
uit Frozen zijn gemaakt! De leidsters hebben
de maand afgesloten met een bewerkelijke
maar leuke activiteit namelijk voor alle ouders
een voorjaarsbloemstukje gemaakt door eigen
kinderen. Dit alles werd mede mogelijk
gemaakt door Bloemencentrum Giethoorn. De
Kook BSO werd georganiseerd met de
ouderen van de kerk, “De kerk als herberg”.
We hebben met zijn allen stamppotten gekookt
en gegeten, u heeft het artikel in de
Steenwijker Courant vast wel gezien.
Momenteel is het thema op de BSO
“Sprookjes” Elfjes, feeën, monsters en nog
veel meer staat ons te wachten. De kinderen
zijn nu helemaal in de ban van het maken van
een eigen sprookje/strip. Dit thema zal ook de
komende voorjaarsvakantie gehandhaafd
worden. U ontvangt dit keer geen apart
vakantieprogramma. Dat wordt een
betoverende vakantie!

In het zonnetje
De TSO medewerkers van de
Zuiderbasisschool verdienen het om eens in
het zonnetje gezet te worden. Wij werken heel
fijn met ze samen en we mogen veel materiaal
van hen gebruiken. Twee dagen per week
maken we gezamenlijk gebruik van de ruimte
en dat verloopt heel plezierig!

1

Personeel
We zijn weer helemaal compleet en daar zijn
we blij mee. Felicia is terug op de BSO, zij
begon begin december weer. Grianne is op 4
november bevallen van dochter Vayenn.
Zeven weken eerder dan gepland maar
Vayenn doet het allemaal prima! Miranda is op
dinsdag en donderdag voor vast aan het team
toegevoegd. Per 1 maart start Lucia
Berendsen als invaller bij onze stichting. Lucia
komt uit Nijeveen en is opgeleid als
onderwijsassistent, in die hoedanigheid start zij
volgende week ook voor op Op Kop onderwijs.

Welkom en tot ziens
Sinds december komt Gino af en toe gezellig
bij ons spelen en in januari zijn Chelsey en
David op de BSO gekomen. Wij wensen hen
allen een hele gezellige tijd bij ons toe. In
december zijn Emily en Sophie van de BSO af
gegaan.

Haal- en brengtijden
We verzoeken u om de haal- en brengtijden te
respecteren. VSO vroeg start om 7 uur, VSO
start om 7.30 Als u een pakket heeft tot 18.30
dan kunt u uw kind(eren) halen tot 18.30. De
leidsters zullen om 18.30 de locatie afsluiten.
Er is dan geen tijd voor een uitgebreide
overdracht. U zult de locatie vanaf die tijd ook
opgeruimd aantreffen.

Huishoudelijke mededelingen
Sinds vorige maand is Miluska de
administratieve ondersteuner van Annette
geworden. Miluska is verantwoordelijk voor de
dienstroosters en vakantieplanningen. Zij zal
contact met u opnemen over opgave voor de
vakanties.
Wilt u, als u een 48 weken pakket heeft, voor
1 maart aanstaande doorgeven welke
vakantieweken u GEEN gebruik maakt van
vakantie-opvang?

Binnenkort zullen wij u de jaaropgave van
2016 doen toekomen. U krijgt deze via
KDVnet.nl toegezonden. Bewaart u hem
alstublieft goed.
Als u uw kind ziek moet melden op school wilt
u er dan aan denken ook de BSO af te
zeggen?

Kinderen en ouderen hebben baat
bij ontmoeting
Wij brengen één- of tweemaal per jaar een
bezoek aan de ouderen van Zonnewiede.
Frans Hoogeveen, ouderenpsycholoog en
lector Psychogeriatrie aan De Haagse
Hogeschool, ziet alleen maar voordelen en legt
uit waarom deze bezoekjes heel waardevol
zijn.
Als het aan Hoogeveen ligt, werken
kinderdagverblijven vaker samen met
verzorgingshuizen of andere instellingen waar
ouderen verblijven. Vooral demente ouderen
leven op van contact met jonge kinderen.
'Mensen met dementie zijn vaak angstig en
onzeker, bang om de grip te verliezen. Maar
als ze goede herinneringen aan kinderen
hebben, zie je ze opleven bij dat contact. Ze
ontspannen, lachen en praten meer. En als ze
de kinderliedjes nog kennen, zingen ze vrolijk
mee', aldus Hoogeveen in Trouw.
Ook voor de kinderen is het goed om ouderen
te ontmoeten die anders dan anders zijn. 'Je
hoeft kinderen daar niet voor af te schermen,
vindt juf Yvonne Verspaandonk. Zij bezoekt
met haar kleuters van basisschool De
Driehoek in Hilvarenbeek regelmatig ouderen.
In Trouw zegt zij: 'Ik leg altijd wel eerst aan de
kinderen uit wie we gaan bezoeken, dat deze
opa's en oma's soms in een rolstoel zitten of
zomaar in slaap kunnen vallen. Dat hoort
allemaal bij het leven.' Hoogeveen adviseert
kinderopvanginstellingen en scholen om
ouders op voorhand altijd goed over een
bezoekje aan ouderen te informeren. 'Een
goede voorlichting is van groot belang. Maar
als je ouders uitleg geeft op ouderavonden en
filmpjes van de bezoeken laat zien, willen ze
meestal graag meewerken. '
Als je een groep ouderen bezoekt, is een
programma vaak niet eens nodig, weet
Hoogeveen. 'Alleen al de aanblik van een
spelend kind kan positief werken. Het is
voldoende om kinderen van een
kinderdagverblijf of BSO hun gewone
dagelijkse dingen te laten doen, zoals tekenen,
spelletjes doen en liedjes zingen. De groep
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ouderen zitten eromheen en kijken genietend
toe.'
Kinderen kunnen de ouderen aan herinneren
aan de tijd dat zij zelf nog jonge kinderen
hadden. De periode van hun late jeugd en
vroege volwassenheid is vaak een tijd waar
(demente) mensen veel aan terug denken en
prettige associaties bij hebben. 'Alzheimer
bijvoorbeeld is niet te genezen, en daar is
voorlopig ook geen zicht op, maar met
passende activiteiten kun je er wel voor zorgen
dat ouderen zich zo happy mogelijk voelen.
Bron: Kinderopvang Totaal

Er spelen een aantal kinderen buiten. Lida is
erbij en roept de kinderen op een gegeven
moment tot de orde. Ze verheft haar stem iets.
Gerwin staat naast haar. Hij zegt: ‘Nou hebben
ze het wel gehoord hoor!’
Wende noemt de sprookjes op, die zijn
geschreven op een groot papier.’ De meisjes
met de zware stokjes ken ik niet’, aldus
Wende.
Kas en Teije willen samen badmintonnen. Kas
pakt de benodigdheden en
verbaast zich over de grote shuttle (hij pakt de
set met reuze rackets en shuttle). 'Zo, dat is
een mooie grote kuif!, zegt Kas.

Wii en ander materiaal
Op dinsdag en donderdag splitsen we de
groepen en zitten de grote kinderen boven.
Voor de grote kids hebben we sinds kort een
Wii aangeschaft. Er wordt grif gebruik van
gemaakt! Van Sinterklaas kregen we op de
BSO een afstand bestuurbare auto voor de
jongens en een hele roze kinderwagen voor de
meisjes. Dit waren grote wensen van de
kinderen!

Scholing

Puntje van Pont

De scholing van Miranda, Lida, Felicia, Mara
en Miluska start vanwege organisatorische
omstandigheden van Landstede niet in februari
maar in april. De opleiding zal 18 maanden in
beslag nemen. Op 10 februari vinden de
intakegesprekken plaats en zullen de leidsters
horen of ze geslaagd zijn voor de
toelatingstoets. In maart zullen Miranda en
Grianne hun certificaat brandveiligheid
verlengen door op herhalingscursus te gaan.
Joke zal in maart haar EHBO certificaat
verlengen door het volgen van een cursus.

Vorige maand was ik in Zeeland bij Kibeo, een
grote kinderopvangorganisatie. Ik ging daar
aan de slag met één van mijn stokpaardjes:
kinderen dingen zelf laten ervaren. Een week
later verscheen er een mooie bijdrage op hun
intranet. De dochter van een pm’er had
gevraagd of zij die avond de maaltijd mocht
verzorgen. De eerste reactie van deze moeder
was het een beetje af te houden, maar toen
herinnerde ze zich onze bijeenkomst. Ze
bedacht zich, gaf haar dochter geld om
zelfstandig naar de winkel te gaan, in haar
eentje boodschappen te doen en inderdaad
zelf de avondmaaltijd te verzorgen. Wat bleek?
Het al te snel uitgesproken: ‘Joh, doe maar
niet’ in het leven van een kind kan best vaak
vervangen worden door een
vertrouwenwekkend: ‘Joh, doe maar wel’. Het
was namelijk een groot succes. Waarom werd
ik blij van dit berichtje? De reden is simpel.
Kinderen leren namelijk maar op twee
manieren: door het opdoen van een ervaring of
het opvolgen van een instructie. En de hele
Nederlandse pedagogiek, ook die op
kinderdagverblijven, vaart vooral op het
kinderen laten opvolgen van allerlei instructies.
Maar, zoals ik ook in mijn presentaties door het
hele land beweer, instructies zijn pedagogisch
witbrood. Je voedt een kind natuurlijk wel,
maar veel voedingswaarde zit er pedagogisch

Prietpraat
Alle knutselspullen worden uitgestald op tafel.
Gerwin ziet het en zegt: ‘Wow, wat een
prachtige spulletjes!’
De dag voor Oudejaarsdag eten we een
broodje knakworst op de BSO. De
knakworstjes van Ylana vallen telkens van
haar boterham. Sanne zegt: ‘He, dat zijn
knalworstjes!’
Tys heeft een nieuw bed gekregen, in de vorm
van een auto. Lida vraagt aan hem welk merk
auto zijn bed heeft. ‘Oh, gewoon een Ferrari’,
antwoord Tys.
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eigenlijk niet in. Een ervaring is in
pedagogische zin lekker stevig volkoren. Je
moet er wel een paar keer extra op kauwen,
maar de voedingswaarde is dan ook vele
malen groter. En we hebben overigens ook
geen keus. Het grootste risico dat je in het
leven van een kind kunt nemen, is namelijk het
uitbannen van het mogen leren nemen van
risico.
Bron: Kinderopvang Totaal

Wij proberen op de BSO ook de kinderen
zoveel mogelijk zelf te laten ervaren door ze
bijvoorbeeld te laten koken, ingrediënten te
snijden , boodschappen te doen en naar eigen
idee te laten bouwen en knutselen zodat ze
zelf op deze manier ervaren hoe dingen
uitpakken. Het loopt meestal prima af! Wat dat
betreft zijn we fan van Steven Pont!

Doppen voor het goede doel!
Deze week zijn we gestart met het inzamelen
van doppen bierflesjes en
frisdrankflesjes.(Kroonkurken) De kinderen
hebben al mooie flyers gemaakt. De doppen
worden door Miranda naar een inzamelpunt
gebracht alwaar ze gewogen worden en er een
bedrag ontvangen wordt voor het
Diabetesfonds. De kinderen zijn enthousiast.
Doet u ook mee?

Tot slot
Het loopt fijn op de BSO van de
Zuiderbasisschool. We hebben veel kinderen,
vaste leidsters en een leuk programmaaanbod, steeds meer kinderen en ouders
weten de weg naar de BSO te vinden. Daar
zijn we blij mee. We hebben eind vorig jaar
samen met het team van de beide scholen
werkbezoeken gebracht aan nieuwe scholen
die, net als wij, een BSO of zelfs dagopvang in
school huisvesten. Het is altijd goed om ons te
laten inspireren door good practices. Met de
nieuwbouw in ons achterhoofd proberen we
ons goed te oriënteren en te laten voorlichten.
Op de Beatrixschool gaat op 1 maart
aanstaande de opvang voor 0-4 jarigen van
start onder de naam Trix Kinderopvang. We
zijn druk bezig met verbouwen en inrichten. Er
wacht ons een spannende tijd. Binnenkort
zullen we de nieuwe foto’s weer op de website
zetten. Onder het kopje “nieuws” vindt u de
foto’s in een beveiligde map. We zullen u een
mailtje sturen als de foto’s erop staan en
daarin het wachtwoord nog even vermelden.
Op onze Facebookpagina staan ook
regelmatig leuke berichtjes en foto’s! Like onze
pagina vooral!
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