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Beste Ouder(s)/Verzorger(s),      29 juni 2022 

 

Voor u ligt onze nieuwsflits ik wens u alvast veel leesplezier. 
 

Afgelopen maand zijn we druk geweest met de teamsamenstelling na vertrek van Joyce. 

Eerlijkheidshalve moet ik zeggen dat ik best verrast was om op zo’n korte termijn afscheid 
te moeten nemen van een andere collega die vanaf het begin betrokken is bij OMI. 

 
Richella heeft altijd de ambitie gehad om in de lijn van haar opleiding als onderwijsassistent 

te werken. Het is mooi te mogen constateren dat OMI toen en nu een bijdrage heeft kunnen 

leveren in de ontwikkeling en route naar haar geambieerde baan. 
 

We raken een lieve en professionele pedagogisch medewerker kwijt. Dat personeel komt en 
gaat na 5 plus jaren is mij verteld dat het een gezonde ontwikkeling is. Natuurlijk houden 

we liever iedereen voor altijd vast maar is niet reëel. We danken Richella voor haar inzet, 

inbreng en het vertrouwen in OMI. We wensen haar heel veel plezier met haar nieuwe 
uitdaging. 

 

Personeel 
Vanzelfsprekend komt de vraag wat betekent dit voor OMI, de kwaliteit en de zorg die we 

verlenen. Het is geen geheim dat er ook in onze branche een tekort is aan personeel. Maar 
OMI kan zich gelukkig prijzen met de sollicitanten die zich hebben gemeld. We hebben een 

selectie gemaakt van ervaring en jonge gediplomeerde leidsters. 

 
- Merel Jongerman, geduldig en zorgzaam is in het bezit van haar diploma SPW3. Ze is 

al geruime tijd bij ons aan het werk. Ze heeft meer uren per week toebedeeld 
gekregen. Dus u zult haar op meer opvangdagen bij OMI zien. Dat is net zo 

vertrouwelijk voor u en de kinderen. 

- Moïse Lubbers, enthousiast en leergierig. Is vorige week begonnen en heeft zich al 
aan u voorgesteld. Ze is in het bezit van een SPW3 diploma en gaat straks BBL SPW 

4 doen.  

- Antoinet van Pijkeren- van Diepen heeft ruim 10 jaar ervaring in de kinderopvang. 
Per 1 september komt ze ons team versterken op de woensdag en vrijdag.  

- Ivonne Bonder volgt het traject tot gespecialiseerd pedagogisch medewerker bij 
Capabel onderwijs. Binnen OMI bieden we haar een leerplek om zich te ontwikkelen 

en ervaring op te doen. Per behaalde opdracht is ze steeds vollediger inzetbaar.  

- Flexibele externe kracht: Monique Pengel 20jr plus ervaring in de kinderopvang helpt 
ons tijdens vakantie, ziekte en bij de overgang van nu naar september. 

 
GGD 

Woensdag 22 juni hebben we bezoek gehad van de GGD. In eerste instantie kwamen ze 

voor de aangevraagde uitbreiding van de opvangplekken met een horizontale groep. Het 
doel is een peutergroep waarbij we gerichte activiteiten gaan aanbieden in de gymzaal. De 

groep is genaamd Panda’s. De uitkomst qua binnen- en buitenruimte i.c.m. het aangevulde 
pedagogisch-plan zijn positief bevonden.  

 

Na de inspectie heeft de GGD meteen een onaangekondigde controle uitgevoerd op het 
bestaande beleid en kwaliteit van de opvang. Beide rapporten worden gepubliceerd, zodat u 

de bevindingen, aanbevelingen en kwaliteitsnormering kunt teruglezen. 
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Zomervakantie 2022 
Wij vragen u uw kind(eren) bij ons aan of af te melden zodat wij daar onze personele 

bezetting op kunnen afstemmen. Heeft u uw kind(eren) nog niet aan- of afgemeld, maar 

gaat u wel op vakantie of heeft u vakantie opvang nodig? Dan vinden we het fijn als u dit zo 
spoedig mogelijk via Bitcare aan ons doorgeeft.  

 

Zonbescherming 
Nu het weer zonniger wordt, zullen de kinderen weer veel buitenspelen. Bescherming 

(insmeren) van de huid is erg belangrijk. We spelen vaak buiten en gaan komende tijd met 
de bolderkar opstap. Daarom is het fijn als kinderen een pet of hoed meenemen. Mocht uw 

kind een zonneallergie hebben of specifieke zonnebrand gebruiken (i.v.m. allergieën), dan 

verzoeken we u om ons daarvan op de hoogte te stellen en zelf de juiste zonnebrand mee 
te nemen. Voor de kinderen waar geen speciale zonnebrandcreme nodig is hebben we 

voldoende creme aanwezig. 
 

Uitstapjes 

Post covid deden we regelmatig uitstapjes met de kinderen bijv. een bezoek aan het 
bejaardentehuis, de jumbo of kinderboerderij. Op het raam van de groep hangt een 

formulier. Hierbij het verzoek aan u om wel/geen toestemming te geven voor een uitstapje 
met uw kind. 

 

Verlengen opvang na het 4e jaar van uw kind. 
Op het moment dat uw kind 4 jaar is geworden, maar nog niet naar school kan, is het 

mogelijk om de opvang te verlengen. Uw kind kan dan gebruik blijven maken van de 

vertrouwde opvang. U blijft recht houden op kinderopvangtoeslag totdat uw kind naar de 
basisschool gaat. Dus als uw kind voor de zomervakantie 4 jaar wordt en pas in het nieuwe 

schooljaar naar school gaat, behoudt u het recht op kinderopvangtoeslag. Omdat de 
plaatsingsovereenkomst eindigt op het moment dat uw kind 4 jaar wordt, schrijven wij de 

kinderen op hun 4e verjaardag automatisch uit. Het is dus van groot belang dat u tijdig aan 

ons doorgeeft wanneer u gebruik wilt maken van deze verlenging. 
 

Algemene informatie/Overdracht 
Via Bitcare ontvangt u verdere informatie m.b.t activiteiten/thema’s en het wel en wee van 

uw kind(eren) binnen OMI. Mocht u op een of andere manier toch nog informatie missen 

schroom dan niet mij een mail te sturen alberto@kdvomi.nl . Voel u vrij om de pedagogisch 
medewerkers ook vragen stellen dit alles in belang van uw kind(eren)! We gaan in de nabije 

toekomst de kind ouder gesprekken inplannen. 

 
Tot zover onze nieuwsflits. Mocht u toch iets gemist hebben schroom niet mij een 

persoonlijk bericht te sturen. Ik dank u voor uw tijd, vertrouwen en medewerking. 
 

Namens Team OMI 

Alberto Boerleider 
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