Nieuwsbrief, september 2016
Thema’s
Op de kinderdagverblijven is het Uk en Puk thema van dit moment
“Reuzen en Kabouters”. Op onze website is informatie te vinden over
het thema en leuke ideeën om samen met uw kind te doen in het
kader van dit thema.
Het thema binnen de BSO’s is Recycling. Kinderen
leren om zich bewust te zijn van de mogelijkheden van materiaal wat eigenlijk
weggegooid zou worden. Hier kunnen nog hele leuke activiteiten mee gedaan
worden. Houdt u vooral onze facebook pagina in de gaten om te zien welke
activiteiten er allemaal plaatsvinden rondom het thema Recycling.

Ouderavond
Op 13 oktober organiseert SKOC samen met de oudercommissie, bibliotheek Hoeksche Waard
en OBS de Dubbeldekker een ouderavond. Er zal deze avond een kinderboekenschrijver
aanwezig zijn om te praten over het belang van voorlezen aan kinderen van 4-12 jaar. Zet 13
oktober alvast in uw agenda, nadere informatie volgt.

Dag van de leidster
De 3e donderdag van september (15 september) is het weer Dag van
de Leidster. De oudercommissie zal namens alle ouders zorgen voor
een klein presentje voor de pedagogisch medewerkers. Uiteraard zou
het erg leuk zijn als u de leidsters ook nog kunt verrassen met bv een
tekening of knutsel gemaakt door uw kind.

Informatie op de tijdlijn
Via het ouderportaal kunt u bekijken welke activiteiten uw kind(eren) op het Kinderdagverblijf of
Buitenschoolse opvang volgen. De pedagogisch medewerkers vullen bijvoorbeeld in wanneer er
gegeten en gedronken wordt, welke speelactiviteiten er plaats hebben gevonden, wie zijn/haar
verjaardag heeft gevierd en ze voegen regelmatig foto’s toe.
Deze informatie is bedoeld als aanvulling op de mondelinge overdracht die u aan het einde van
de dag krijgt van de pedagogisch medewerker. De tijdsweergave die bij de desbetreffende
activiteit staat is het moment van invoeren in het systeem en niet de werkelijke tijd dat uw kind
bijvoorbeeld in bed is gelegd. Als u specifieke vragen heeft over het dagritme van uw kind, kunt
u dit tijdens het ophalen navragen bij de pedagogisch medewerker van de groep.

Jubileum 25 jaar SKOC
Iedereen is weer terug van vakantie en heeft het hopelijk heel fijn gehad. In het kader van ons
25 jarig bestaan lijkt het ons leuk om te zien op welke manier de kinderen invulling hebben
gegeven aan hun vakantie. Stuurt u ons uw leukste, gekste, mooiste, grappigste
of ontroerendste foto? Onder de inzendingen zal een Bioscoopbon worden
verloot om met het hele gezin er gezellig op uit te gaan.
Dit kan via onze facebookpagina (via berichten kunt u een foto plaatsen of de
foto kan gemaild worden naar info@skoc-kinderopvang.nl.)

Inspectierapporten
Het afgelopen jaar hebben alle locaties van SKOC een controle gehad van de GGD. Er waren
geen aandachtspunten en SKOC is blij met de inspectierapporten. U kunt ze terugvinden op
onze website.

Belastingdienst en kinderopvangtoeslag 2017
De inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag 2017 gaat omhoog. In 2016 was er al een
stijging, maar ook voor 2017 is er extra geld voor de kinderopvang uitgetrokken. Zowel voor de
buitenschoolse opvang als de dagopvang.. De maximale uurprijzen van de kinderopvang gaan
in 2017 ook omhoog .Door de indexatie gaan de maximale uurprijzen voor de kinderopvang met
ruim 4% omhoog ten opzichte van 2016:
Maximale prijs per uur kinderopvang 2017 ten opzichte van 2016*:
Soort kinderopvang

Leeftijd

Tarieven per uur in 2016

Tarieven per uur in 2017

Kinderdagverblijf

0-4 jaar

€ 6,89

€ 7,18

Buitenschoolse opvang

4-12 jaar

€ 6,42

€ 6,69

Gastouderopvang

0-12 jaar

€ 5,52

€ 5,75

* Dit zijn niet de tarieven van SKOC maar de maximale uurprijs waarop u toeslag kunt
terugvragen.
In oktober gaat SKOC in gesprek met de oudercommissie over de nieuwe tarieven voor 2017. U
wordt hierover nader geïnformeerd.
Alertheid gevraagd
Zou u zo vriendelijk willen zijn dat als u uw kind(eren) op komt halen bij BSO Kinderkasteel niet
door de klapdeuren naar school te lopen. Wanneer er na schooltijd namelijk iemand door de
klapdeuren loopt gaat het alarm af en volgt er een boete voor ons. Het is dit schooljaar al een
aantal keer voorgekomen dat kinderen of ouders nog even iets willen pakken vanuit de
garderobe en daardoor het alarm af ging.
Groentehap
We krijgen regelmatig de vraag of de pedagogisch medewerkers op de groep een mee gebracht
groentehapje willen geven. Voor de pm-ers is dit niet mogelijk om dit tussen 16.30-18.00 uur te
doen i.v.m. de drukte op de groep en overdracht naar ouders. Wanneer kinderen tot 19.00 uur

opvang hebben, is dit geen probleem, dan zal de groentehap worden gegeven tussen 18.0019.00 uur

10 minuten gesprekken
De 10 minuten gesprekken voor het kinderdagverblijf gaan plaatsvinden in de week van 3 t/m 7
oktober binnen de kinderdagverblijven. Ouders kunnen zich hiervoor opgeven bij de
pedagogisch medewerkers op de groep van hun kind. Wilt u bij de BSO een evaluatiegesprek,
dan kunt u dit op elk moment aangeven bij de pedagogisch medewerker van uw kind.
GGD inspectie Gastouderbureau
Op 21 juni jl.. heeft het Gastouderbureau haar jaarlijkse GGD controle gehad.
Er waren geen bijzonderheden te melden en de inspecteur heeft de gemeente aanbevolen tot
handhaving in het Landelijk Register.

Thema avond gastouders
Dinsdag 6 september hebben de gastouders samen met de collega gastouders van
gastouderbureau Kivido en Kibeo een gezamenlijke thema-avond gevolgd met als onderwerp
“voeding”. De avond werd gegeven door een kinderverpleegkundige en een diëtiste en was
bijzonder geslaagd met een goede opkomst van gastouders.

GGD inspectie aan huis
Diverse gastouders hebben de afgelopen maanden GGD inspectie aan huis gehad.
Dit houdt in dat de inspecteur onverwachts bij de gastouder een controle uitvoert, waarbij ze
kijkt naar het pedagogisch handelen van de gastouder, het kindaantal en de leeftijden van de
gastkinderen. Ze inspecteert het huis (risico inventarisatie) en de bijbehorende documenten
zoals de meldcode, VOG’s, ongevallen registratie formulier etc.

Oproep
We zijn naarstig op zoek naar gekwalificeerde gastouders in Numansdorp, Klaaswaal, Strijen en
Zuid-Beijerland. We hebben verschillende aanvragen voor deze dorpen binnen gehad, maar
kunnen deze nu niet in behandeling nemen door het gebrek aan gastouders. Weet u iemand die
het gastouderschap ziet zitten dan kunt u contact opnemen met Anita de Groot van het
gastouderbureau (anita@skoc-kinderopvang.nl of telefoonnummer 0186-650025).

Nieuws van de oudercommissie
De afgelopen periode zijn een aantal leden gestopt met hun deelname aan de oudercommissie.
We willen hen ook via deze weg nogmaals danken voor hun inzet en enthousiasme! We namen
afscheid van Natalie Smeding (namens de Hummelvijver), Astrid Terbraak (namens het

Gastouderbureau), Joyce Zevenbergen (ook namens het Gastouderbureau) en Arnold vd Berg
(namens het Bastion).
Gelukkig zijn er ook nieuwe leden verwelkomd! Evelien Zaat (voor DeBuut en de Kameleon),
Martine Brouwer (voor de Hummelvijver) en Elise van der Windt (ook voor de Hummelvijver) zijn
als vertegenwoordigers toegevoegd aan de oudercommissie.
Heel graag zouden wij nog nieuwe leden verwelkomen, met name vertegenwoordiging vanuit de
Hummelwaard en het Gastouderbureau. Wij nodigen u daarom van harte uit om geheel
vrijblijvend een keer een Oudercommissievergadering bij te wonen. De afgelopen vergadering
hebben wij onder andere het vakantieaanbod geëvalueerd en zo zullen wij ons in de komende
periode bezig houden met de adviezen rondom de tarieven van 2017.

