Eindhoven 22-10-2018
Beste ouders,
Wat hebben we een geweldige zomer achter de rug, veel buiten
gespeeld, lekker met water geknoeid en volop gegroeid. We
kunnen nu ook vertellen dat we als Spilcentrum groeien en dat
we onze intrek nemen in de school. U heeft hierover al een brief
ontvangen in het ouderportaal. Op deze manier zullen we u de
komende weken op de hoogte houden van alle ontwikkelingen.
Bedoeling is dat we vanaf 7 januari 2019 starten in de ruimte
waar nu ook al de BSO is gehuisvest. De ruimte zal worden
ingericht voor Peuters en de jongste BSO-kinderen. Voor de
oudere BSO-kinderen zal nog een andere hoek in de school
worden ingericht. We gaan ervoor zorgen dat het voor alle
kinderen een avontuur wordt en genoeg te ontdekken.
We zijn ondertussen bezig met allerlei leveranciers om de
tuin/hekwerk aan te passen, ervoor te zorgen dat er een
aankleedmeubel komt, warm water in de groep etc. In de ruimte
zelf willen we ook nog aanpassingen doen om ervoor te zorgen
dat we een aantrekkelijke ruimte kunnen bieden waar de
kinderen naar hartenlust kunnen spelen en ontdekken. In de
school hebben we de hal tot onze beschikking en daar zal een
hoek worden ingericht voor de oudste BSO-kinderen. Ook voor
deze groep zorgen we ervoor dat ze met plezier gebruik maken
van alle mogelijkheden die dit Spil-centrum biedt.
De BSO is ook gegroeid en we hebben dagelijks 2 personen aan
het werk. De woensdag en de vrijdag willen we best gaan
aanbieden in de toekomst maar tot nog toe is er geen vraag naar.
We krijgen ook de mogelijkheid om de VSO aan te bieden op de
school. Heeft u interesse in 1 van deze dagen of het VSOproduct dan graag aangeven bij Charlotte van Klantadvies. Bij
voldoende kinderen starten we een groep en we hopen in de
toekomst ook in de vakanties in ons eigen Spil te kunnen blijven.
Om binnen dit Spil ook de medezeggenschap goed te
organiseren zijn we op zoek naar ouders die het leuk vinden om
mee te denken over beleid, activiteiten, pedagogische aanpak of
andere vraagstukken. Meld je aan via de pedagogisch
medewerkers.

Spil Hettenheuvel:
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van Spil
Hettenheuvel. Het is een gezamenlijke nieuwsbrief
gericht aan de ouders/verzorgers van het
peuterwerk Noordzeelaan als de BSO groep. Deze
groep verblijft in een klaslokaal van Basisschool de
Ontmoeting. Voor beide groepen hebben we een
nauwe samenwerking met de basisschool. Mogelijk
leest u in de nieuwsbrief informatie die voor u niet
van toepassing is.
Oudercommissie:
Voor beide locaties zijn we op zoek naar ouders die
mee willen denken, advies willen geven, documenten
door wil lezen en ondertekenen. De gemeenten wil
monitoren dat we ons werk goed doen, daar kunnen
we uw hulp voor gebruiken.
Dus, lijkt het u leuk en interessant om mee te
denken gezien hygiëne en veiligheid. Het
pedagogisch werkplan (ons dagelijks werk), bent u
kritisch waardoor wij scherp blijven en bereid
advies te geven daar waar nodig is, geef dit aan bij
Dianne Splinter, Gebiedsmanager of Diana Bogaars,
Team coach. We kunnen uw hulp hard gebruiken.
Peuterdans bij peuterwerk Noordzeelaan:
Hallo allemaal, op maandag in de oneven weken van
9:30 – 10:00 u. bieden wij peuterdans aan. Wat is
dat nou precies? Begeleid door een professioneel
danslerares, mag uw kind een half uur dansen en
bewegen op muziek. Ze zijn bezig met ritme,
motoriek en plezier. Mocht u interesse hebben in
het peuterdansen kan u zich aanmelden via de
website van wij zijn jong. U koopt voor 25 euro een
strippenkaart. Uw kind kan dan 10x deelnemen aan
het peuterdansen. Mochten er nog vragen over zijn
kan u een berichtje sturen naar:
d.vandenborne@koreinkinderplein.nl
(Diana Bogaars, teamcoach)

Ruilingen:
Graag willen we de ruiluren nog eens onder de
aandacht brengen. Korein is dit aangegaan als
service van de organisatie, niet als recht.
Mocht uw kind een dag niet naar ons kinderplein
kunnen komen, meldt u uw kind voor 8:30 u. af.
U bouwt deze uren niet alleen op voor uzelf als
ruiluren, U geeft een andere ouder ook nog eens
de mogelijkheid om ruiluren in te zetten op een
dag dat ze dit extra nodig hebben.
Graag willen we u eraan herinneren dat we alleen
kinderen toe kunnen zeggen wanneer het mogelijk is
gezien het kind-leidster ratio. Door de groei in kind
aantallen wordt het lastiger om ruiluren in te
kunnen zetten. Daar zijn wij ons zeker van bewust.
Van belang is dat ouders hun kind afmelden wanneer
het niet komt, dat geeft ruimte voor een andere
ouder en kind.
Voornamelijk in vakanties zien we nog vaak dat er
een aantal kinderen niet komen, maar ook niet
worden afgemeld in het ouderportaal. Wij hopen
dat u zich ervan bewust bent dat we een hoop
ouders tegemoet kunnen komen wanneer iedereen
netjes zijn/haar kind afmeldt in het ouderportaal.
Verder dienen wij ons aan de regels van de wet te
houden, als we volgens de norm kind-leidster ratio
vol zitten mogen we geen extra kind inplannen.

Om de pedagogisch medewerkers niet te veel te
belasten met randzaken hebben we ervoor gekozen
dat we vanaf 1 nov 2018 meer gebruik gaan maken
van onze ruilspecialist. Wat betekent dit voor u:
•

•
•
•

Vanaf 1 nov 2018 vraagt u alle ruilingen per
mail aan bij onze ruilspecialist (Sophie)
s.vanamersfoort@koreinkinderplein.nl
Zij zal alle ruilaanvragen bekijken en wanneer
mogelijk uw kind invoeren in het portaal.
Vanaf 1 januari 2019 gaat ze de ruilaanvragen
bekijken volgens de norm nieuwe wet IKK.
Uw ruilaanvraag wordt maximaal 2 weken
vooraf toegezegd. Dit ziet u zelf terug in uw
ouderportaal.

Nieuws uit de BSO:
We hebben de afgelopen periode weer een aantal
nieuwe kinderen mogen verwelkomen. Wij vinden
het fijn dat er steeds meer kinderen bij onze BSO
komen spelen. Dit betekent dat we ook met 2
medewerkers kunnen werken, dat heeft in vele
opzichten zo zijn voordeel. Natuurlijk hopen we dat
er steeds nieuwe kinderen aangemeld worden zodat
we nog meer kunnen en mogen groeien.
Dit jaar zijn we gestart met het
pedagogisch kompas. Een lijn die de
organisatie heeft uitgezet en waar
wij met onze groep naar toe gaan
werken. Ontdekkend en
onderzoekend ontwikkelen in een
goede rijke voorbereide speelleeromgeving.
Wat zien we bij de kinderen? En wat
kunnen we in de aanpakfactoren
veranderen om het welbevinden en
betrokkenheid van de kinderen te
vergroten.

Voor de BSO zijn we gestart met het pedagogisch
experiment. We willen graag de natuur naar binnen
halen zodat de kinderen hiermee meer in aanraking
komen en de verdieping hierin kunnen zoeken. We
zijn bezig hoe we dit vorm willen geven en aan willen
bieden, misschien hebben jullie ook nog wel ideeën,
dan horen we ze graag?
Zoals u waarschijnlijk al heeft opgemerkt heeft
Robine ons helaas verlaten. Ze heeft de keus
gemaakt om verder te gaan in een andere
studierichting. Erg jammer voor ons en we gaan
haar zeker ook missen. We zouden het leuk vinden
om met de kinderen een afscheidsboek te maken.
zodat ze nog eens terug kan kijken op de fijne tijd
die ze bij ons en met de kinderen heeft gehad. Vind
uw kind het leuk om een a 4tje te maken vraag even
een gekleurd vel bij een van de medewerkers dan
kunnen we er een fleurig boek van maken.
Foto’s:
Gezien de nieuwe AVG wet dienen we ons aan vele
regels te houden. Wij zijn van alle kinderen op de
hoogte wie wel dan niet op sociaal media mag
verschijnen. Om problemen te voorkomen willen we
u melden dat er door ouders binnen het
gebouw/tuin geen foto’s meer genomen mogen
worden.

Documenten:
Ben je benieuwd naar Documenten zoals het
Pedagogisch werkplan of de RIE (risico inventaris)
informeer bij de pedagogisch medewerker. Op
beide locaties liggen deze documenten ter inzage.

Help je kind goed op weg met pedagogische
ondersteuning op maat van Lumens

Aan alle ouders van de Peuterspeelzaal, de
kinderdagopvang en de groepen 1-2 van de
basisschool.
Ouders spelen de belangrijkste rol in de ontwikkeling
van hun kinderen. Door de manier waarop je met je
kind praat en speelt zal het veel leren. Maar misschien
lukt het niet altijd om je kind in zijn ontwikkeling te
ondersteunen, bijvoorbeeld in de opvoeding of omdat
je de Nederlandse taal nog niet goed beheerst.
Kun je tips en advies gebruiken bij de ondersteuning
van je kind? Dan kan je contact opnemen met een
pedagogisch ondersteuner van Lumens. We kijken
samen wat nodig is en maken we een plan op maat.
Op basis van dit plan ga je samen met je kind thuis
aan de slag en werk je zo spelenderwijs aan zijn of
haar ontwikkeling. In het plan maken we gebruik van
de thema’s en de materialen die je kind op school of
de kinderopvang gebruikt.
De pedagogisch ondersteuner op uw locatie is: Hacer
Ural
Voor vragen en of informatie kunt u terecht bij de
leerkracht van uw kind, de pedagogisch medewerker
van de kinderopvang of de peuterspeelzaal of
rechtstreeks via mij.
Met vriendelijke groet,
Hacer Ural
Pedagogisch ondersteuner
06 30885642
h.ural@lumenswerkt.nl

BSO:
Zoals jullie gewend zijn zal de BSO Hettenheuvel
tijdens vakanties aansluiten bij BSO
Baarlehertoglaan. Voor de vakantie periode geldt
dat kinderen voor 9:30 u. gebracht worden. Dit om
met een gepland programma te kunnen starten. Ook
wanneer we een aangeboden activiteit hebben
zullen we op tijd moeten vertrekken en kunnen we
dus niet wachten. Bij een uitstapje gaan we er van
uit dat we om 17:00 u. weer terug op locatie zijn.
Wanneer je eerder je kind op wil halen vragen we
dit met de pedagogisch medewerker af te stemmen.
Tijdens de Herfstvakantie hebben we ook weer aan
verschillende leuke activiteiten deel kunnen nemen.
Hieronder een impressie.

