
Nieuwsbrief mei 2022  
 
Het heeft even opzich laten wachten maar hierbij onze eerste post-covid nieuwsbrief van 2022. 
Een nieuwsbrief zonder de focus te moeten leggen op corona en maatregelen. Wat waren de afgelopen 2 
jaar een heftige periode en wat heeft dat veel van ons allen gevraagd. Mooi om te zien hoe weerbaar we 
als mens zijn en vooral hoe de kinderen zich kunnen aanpassen. We zijn ook blij dat we weer terug 
kunnen naar normaal. Het is wel zaak waakzaam en scherp te blijven. 
 
Via Bitcare wordt de meest resente beslisboom toegestuurd. Het blijft belangrijk de beslisboom te volgen 
bij sympthomen en/of een corona besmetting. Wij blijven ons houden aan de richtlijnen van het RIVM.  
 
Graag attenderen wij je op het volgende: 
- de 1,5 meter maatregel, looproutes komen te vervallen. Het advies blijft om elkaar de ruimte te geven. 
- de mondkapjesplicht komt te vervallen.  
- de basisadviezen omtrent hygiëne en testen bij klachten blijven gelden. 
 
Welkom 
Wij vinden het heel leuk om jullie ook in deze nieuwsbrief voor te stellen aan nieuwe 
kinderen. Vanaf 1 janauri 2022 hebben we een aantal nieuwe beren mogen 
verwelkomen. Het zou een langere nieuwsbrief worden om elk nieuw beertje te 
moeten omschrijven. Iedergeval, ze brengen leven in de berenhol. Wij beleven heel 
veel plezier aan Jill,Julius, Nora, Stephano,Tatyana,Eli, Anouar en Manuela. Terug 
van weggeweest onze lieve Jacob. We heten jullie allemaal van harte welkom bij OMI. 
 
Afscheid 
Afscheid nemen is nooit leuk en vooral niet als het een mama beer betreft. 
Joyce gaat ons na 6 jaar verlaten. Ze heeft zich met meer dan wat we vroegen, verlangen of konden 
wensen ingezet voor OMI. Het begon allemaal aan het zwembad in Spanje, OMI zou starten en Joyce 
kwam beschikbaar omdat oude werkgever een vestiging moest sluiten. OMI en Joyce bleken een goede 
match. Beiden hebben een ontwikkeling meegemaakt wat heeft geresulteerd in elkaar versterken. OMI is 
en blijft kleinschalig en is wijkgebonden. Op een bepaald moment kunnen kleine organisaties niet 
datgene bieden qua werkinvulling wat grote organisatie wel doen. Dan komt er een onvermijdelijkpunt dat 
ontwikkelingen niet meer synchroom lopen. Hoe jammer het ook is, wij zijn trots op Joyce. De O van 
ontwikkeling geldt niet alleen voor de kindjes maar ook voor de leidsters. Dit gezegd hebbende wensen 
wij Joyce het allerbeste en ben ik, Alberto haar zeer erkentelijk. OMI blijft je thuis Joyce dus je bent altijd 
welkom. 
 
Peutergroep.  
OMI is aan het groeien en achter de schermen zijn we druk bezig met de indeling voor een 2e groep “ de 
panda’s”. Het wordt een horizontale groep in de leeftijd van 2.5 tot 4 jaar. Er worden nog 
meer specifieke peuter activiteiten aangeboden die de hun ontwikkeling extra stimuleren. 
Dit met het oog op meer autonomie van het kind ter voorbereiding naar groep 1. Ons 
streven is een betere aansluiting. De verticale groep “de beertjes” blijft. Dit omdat, wij de 
zone van naaste ontwikkeling erg belangrijk vinden. Kleintjes leren van de grote en de 
grote leren met de kleintjes om te gaan. Samen spelen van broertjes en zusjes is minstens 
zo belangrijk.  
 
Toelichting: De zone van de naaste ontwikkeling is het verschil tussen wat een leerling zonder hulp kan doen en 
wat hij of zij met hulp kan doen. Het is een door de psycholoog en -sociaal-constructivist Lev Vygotsky(1896 - 1934) 
ontwikkeld concept.  



 
 
Personeel 
Door de ontwikkelingen binnen OMI zoals hierboven benoemd, zijn er vacatures opengesteld. Een aantal 
beschikbaar gekomen uren worden intern ingevuld. De invulling met vaste gezichten blijft een 
essentieelpunt dus elke dag zal er minimaal één vaste leidster aanwezig zijn. In de vakantie periode en 
drukke dagen ontkomen we er niet aan gebruik te maken van flexibele krachten zoals Dyan. Ivonne 
kennen jullie, ook met haar kijken we naar mogelijkheden mbt haar inzetbaarheid.  
 
Ons streven is en blijft vaste pedagogische medewerkers. Heb je een tip of ken je iemand die de stap 
naar OMI wilt maken? Laat het ons weten. 
 
Nieuw materiaal OMI 
Jullie hebben het vast al gezien, maar de groep heeft nieuwe grondbox voor de babyhoek. De baby’s 
kunnen blijven ontdekken en genieten op het speelkleed zonder dat er altijd enthousiaste peuters om hun 
heen lopen. Doordat deze grondbox lager is onstaat er iets meer interactie tussen baby en peuter. Er is 
een nieuw keukentje aangeschaft en langzamerhand komt er ook nieuwmateriaal voor de peutergroep. 
Probleem zit hem in de levertijden. Ook voor buiten wordt het een en ander toegevoegd dan wel 
vernieuwd.  
 
Verduurzaming LED verlichting op de groep 
Wellicht is het u opgevallen maar op de groep is er led-verlichting is aangebracht. Het is wat feller dan de 
eerdere tl-verlichting. Dit komt omdat het daglicht is. Licht is erg belangrijk voor onze stemming, ons 
bioritme en onze gezondheid. Daglicht verdient altijd de voorkeur, vooral op plaatsen waar mensen 
langer aanwezig zijn. Te weinig licht kan leiden tot sufheid. Ander punt is de veiligheid, op de groep 
hingen open tl-armaturen. Bij breuk kan dat gevaarlijk zijn bijv;  een speelgoed dat door een peuter te 
hoog wordt gegooid. Met de nieuwe armaturen is dat gevaar verledentijd. 
 
Feestdagen  
Op de nationaal erkende feestdagen zoals, Hemelsvaart 26 mei en Pinksteren 6 juni is OMI gesloten. 
 
Met deze nieuwsbrief hopen wij dat je beter op de hoogte bent van de ontwikkelingen. Als er vragen en/of 
opmerkingen zijn verneem wij dat graag. Ontzettend bedankt voor het in ons gestelde vertrouwen.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens team OMI  
 
Alberto Boerleider 
 
Volg ons op facebook en vertel anderen over je ervaring met OMI! 
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