Winter
Toch hebben de kinderen nog flink van de
sneeuw kunnen genieten. Het is ook een
mooi thema om mee te werken binnen de
kinderopvang. Bijvoorbeeld het
Elfstedentocht-spel, ijs… hoe voelt dat? (KDV0-4). Genoeg activiteiten die worden
aangeboden rondom dit thema. Hierbij nog
een paar foto’s, waarbij ook de kerstperiode
nog wordt weergegeven:

Hé wij gaan wat leuks DOEN, mijn hand helemaal
GROEN. Wat ballen hier en DAAR, nu is mijn kerstboom
KLAAR!

Het mentorschap (Wet IKK)
Invulling geven aan het mentorschap is veel
meer dan een kind toewijzen aan een
beroepskracht omwille van één vast gezicht
per kind voor het signaleren van problemen
en gesprekken voeren met opvoeders en
instanties. Dit is zeker van belang, maar het
mentor zijn van een kind kan op zo’n manier
worden vormgegeven dat het bijdraagt aan de
emotionele veiligheid en aan de ontwikkeling
van kinderen/pedagogisch medewerkers. Bij
VANDAAG vinden we het belangrijk dat
kinderen zich veilig voelen, we zorgen er voor
dat er vaste leidsters op de groepen staan. Er
wordt ouders de gelegenheid gegeven om zich
in te schrijven voor een 10 minutengesprek.
Dit organiseren we in ieder geval 1 keer per
jaar. Of indien nodig vaker.

De mentor observeert de kinderen tijdens hun
dagelijkse bezigheden en indien deze
opvallend gedrag constateert of
bijzonderheden in de ontwikkeling van het
kind dan legt ze dit vast in het kind-dossier en
wordt dit besproken met de ouders.

Medewerksters
VANDAAG heeft een duidelijke visie op
kinderopvang en we hechten er veel waarde
aan dat dat op locatie even zichtbaar is.
Dagelijks zijn we bezig met het stimuleren van
de ontwikkeling van kinderen. Hierbij vinden
wij het ook belangrijk dat medewerkers zich
blijven ontwikkelen, net zoals wij het
afgelopen jaar ook verschillende trainingen
hebben aangeboden. De komende tijd willen
wij werken aan professionalisering van de
pedagogisch medewerkers en zal de komende
tijd o.a. liggen op:
-

taal en communicatie:
de (niet) pratende peuter
werken met baby’s
voeding
EHAK (jaarlijks) en BHV
(tweejaarlijks)
coaching van pedagogisch
medewerkers, op het pedagogisch
handelen

Cultuur
Kinderen die bij VANDAAG Kinderopvang It
Werflân een contract hebben kunnen korting
krijgen bij voorstellingen in De Lawei te
Drachten. Hebben jullie het boekje met de
theatervoorstellingen 2018-2019 nog niet
ontvangen? Dan horen wij dat graag!

Maatschappelijk ondernemen
VANDAAG organiseert activiteiten om
kinderen bewust te maken van de welvaart in
Nederland en van wat zij zelf kunnen doen om
het leven van de kinderen in Afrika te
verbeteren. VANDAAG is partner van Imena
Foundation, een stichting die zich inzet voor
onderwijs, schoon drinkwater en medische
voorzieningen in Afrika. Maandelijks doneert
Vandaag Kinderopvang It Werflân € 1,- per
kind aan de stichting. Met behulp van deze
structurele bijdrage kan Imena scholen
bouwen, waterpompen slaan en kinderen een
betere toekomst geven. Wilt u meer weten
over Imena Foundation? Kijk dan eens
op www.imenafoundation.nl

Één van de vele sneeuwpoppen
gefotografeerd. Gelukkig kunnen wij zeggen:
”Zoek de verschillen…” De peuters laten HUN
sneeuwpop zien, er staan geen namen bij, ze
zijn NIET identiek, hetzelfde als de kinderen: zij
zijn UNIEK!

Foto uit archief 2014 ☺

Om 6:30 waren wij al in de kerstsfeer…lege potjes
versieren, Christmas Carols die klinken door de ruimte…

Nog nooit gekleurde SNEEUW gezien? Bij ons
wel! SNEEUW naar binnen…Beschilderen,
voelen en kijken hoe het smelt…Buiten
genoeg om te verven.

Voorjaarsvakantie
In de voorjaarsvakantie is VANDAAG
kinderopvang open. Komen de kinderen niet
in deze week of heeft u meer opvangdagen
nodig? Zou u dit vóór dinsdag 12 februari
door willen geven via de mail of Bitcare? Bij
geen bericht, gaan wij er vanuit dat uw kind
niet komt.
HARRY en VERA, wat een mooi voorleesboek!
Harry (de kater) is op verschillende manieren
verbeeld door de kinderen.

Vanmiddag geen sneeuw, dan gaan we binnen
maar een IGLO bouwen…Stoel omgedraaid en
verbandrolletjes gebruikt…(idee van de
kinderen).

Namens het team een goed weekend
toegewenst!

Contactgegevens:
Carla Noor-van der Meijden
06-108 62 898
rottevalle@kindvandaag.nl

