
 

	  
	  

	  
	  

	  
	  
Beste ouders/verzorgers, 
 
Om als kinderdagverblijf zo transparant mogelijk te blijven willen we u zoveel mogelijk 
meenemen in de veranderingen op de groep.  Daarom hebben we besloten om u 4 keer 
per jaar een nieuwsbrief mee te geven. Uiteraard kunt u met vragen gewoon bij de 
pedagogisch medewerksters terecht. Veel leesplezier!  
 
Team OMI 
 
 
WELKOM 
Allereerst willen wij een aantal kinderen op de groep welkom heten. Broer en zus Mats 
en Bente zijn nu een aantal weken bij ons op de beren-groep. Mats voelt zich al aardig 
op zijn gemak en wij genieten van zijn praatjes. Bente is nog maar 3 maanden, dus daar 
knuffelen we vooral veel mee.  
Sem, de zoon van pedagogisch medewerkster Richella, komt nu ook een middagje in de 
week. Zo kan hij, onder de vleugel van zijn moeder, voorzichtig wennen aan het spelen 
op een kinderdagverblijf. 
Vanaf April mogen wij ook Silas welkom heten. Silas is 7 maanden en kan ontzettend 
lief lachen. Welkom allemaal!  
Met voldoende plek op de groep én liefde om te geven willen we u vragen ons aan te 
dragen wanneer mensen in uw omgeving op zoek zijn naar kinderopvang. Iedereen is 
welkom om tijdens een rondleiding sfeer te komen proeven. 
 
THEMA 
We werken nu een aantal weken met het thema ‘dit ben ik’. Bij dit thema bekijken en 
bespreken we de kinderen en hun familie. Er hangen al een aantal foto’s van de 
kinderen en hun gezin op onze kast. Heeft u nog geen foto meegegeven, dan nodigen 
we u uit om dat alsnog te doen. 
 
ONTWIKKELINGSGERICHT WERKEN 
Vanaf April 2017 starten wij met ontwikkelingsgericht werken (OGO). Bij OGO ligt de 
nadruk op de ontwikkeling van de persoonlijke identiteit van kinderen. We proberen de 
initiatieven en ontwikkeling van kinderen zoveel mogelijk te volgen en (waar nodig) hen 
te ondersteunen en uit te laten stijgen boven hun huidige niveau. Dit heet ‘de zone van 
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naaste ontwikkeling’. Het kind ontdekt vanuit zijn eigen ontwikkeling wat op het randje 
van zijn kunnen is en de “leraar” helpt hem naar die volgende stap. 
Om het ontwikkelingsgericht werken inzichtelijk te maken hebben wij in de gang een 
groot themabord neergezet. Daarop zie je foto’s, liedjes, gedichtjes etc. Die met 
gekleurde knijpers zijn opgehangen. De knijpers staan voor verschillende gebieden. 
Daardoor wordt duidelijk waar aan wie tijdens die activiteit gewerkt hebben. 
 

 
 
DIT KAN IK AL 
Tevens starten wij met een nieuw volgsysteem, namelijk ‘Dit kan ik al’. Dit volgsysteem 
is (zoals de naam al doet vermoeden) gericht op dat wat het kind al kan. Het is een 
positieve benadering in het volgen van uw kind, wat goed aansluit bij ons pedagogisch 
beleid. Voor de kinderen onder 2 jaar gebruiken wij de WIS (welbevinden in situatie). 
Daarmee wordt het welbevinden van uw kind bekeken op verschillende momenten op 
de dag. Wanneer uw kind met 1 van deze 2 volgsystemen geobserveerd is, krijgt u 
uiteraard een kopie mee naar huis.  
 
WIE HERKENT ZIJN/HAAR KIND? 
*’Deze paprika hoef ik niet. Hij smaakt onbeleefd!’  
*(bij binnenkomst van stagiaire Lola die hij/zij nog niet eerder had ontmoet) ‘Ah, Lola, 
wat fijn dat je er weer bent.’  
*Rara wat is een ‘toess’  
*Wie noemt zijn/haar vader ‘Papa Piet’? (terwijl hij niet Piet heet) 
*Wie heeft geleerd goed te luisteren naar zijn/haar onderbuik gevoel en roept nu 
regelmatig dat zijn/haar buik vertelt dat hij trek heeft in een koekje? 
 
ONGEVALLEN INVENTARISATIE  
Jaarlijks vullen wij een ongevallen inventarisatie in voor de GGD. Daarin bekijken wij 
stap voor stap wat het eventuele risico is voor een ongeval. Wanneer er sprake is van 
een groot risico, dan ondernemen wij daar actie op. Bent u nieuwsgierig naar ons 
ongevallen inventarisatie formulier, dan kunt u deze bij breng- of haalmomenten rustig 
op de groep inkijken. 
 
PEDAGOGISCH PROFESSIONAL, KIND EN EDUCATIE 
Zoals u misschien al weet studeert ons pedagogisch medewerkster Suzanne momenteel 
aan de Katholieke Pabo. Voor haar studie voert zij wekelijks activiteiten uit op de groep. 
Wanneer zij gerichte activiteiten wil doen met uw kind, zal zij u daar eerst toestemming 
voor vragen.  



Op dit moment is zij met een nieuw project bezig waarbij er af en toe een 
overheadprojector op de groep gezet wordt. Er zullen uiteraard foto’s volgen op het 
themabord op de gang. 
 
ZONNEBRANDCREME 
Het wordt steeds mooier weer. En hoewel het nog geen zomer is, is het toch goed om 
weer eens stil te staan bij een aantal smeertips;  

1. Koop zonnebrandcrème die zowel tegen UVA als UVB beschermd 
2. Een slimme truc is om 5 minuten nadat je je hebt ingesmeerd, je nog een keer in 

te smeren. Dan ben je waarschijnlijk overal goed geweest. Als je de hele dag in 
de zon blijft, moet je het smeren regelmatig herhalen. Het beste is om je iedere 2 
uur in te smeren. 

3. Zonnebrandcrème die Waterproof is blijft niet zitten tijdens het zwemmen, dus 
smeer je opnieuw in na het zwemmen. 

4. Er zijn een paar ingrediënten waar je op kan letten. 
  Parfums - Toegevoegde parfums kunnen in combinatie met zon echter voor 

pigmentvlekken zorgen.  
  Alcohol - Alcohol irriteert de huid en droogt de huid uit: geen fijn ingrediënt dus. 
  Zonnefilter Oxybenzone - Deze stof kan mogelijk hormoon verstorend werken en 

wordt teruggevonden in bloed, urine en zelfs moedermelk. 
   5.  Ons gezicht wordt het meest blootgesteld aan de zon. Het is dus belangrijk om je 

huid dagelijks te beschermen, ook in de winter. 
 
OUDERCOMMISSIE 
Ondanks het feit dat een oudercommissie niet verplicht is, zijn wij toch opzoek naar 
enthousiaste ouders voor de oudercommissie. Samen kunnen wij werken aan de 
kwaliteitsverbetering binnen OMI. Is dit echt iets voor u? Laat het dan weten aan de 
pedagogisch medewerksters. 
 
Bedankt voor het lezen tips en tops zijn van harte welkom. 
 
Tot de volgende nieuwsbrief! 
 


