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Bericht van de directeur
Vandaag verscheen er een artikel in het AD waarin werd gesproken over het stopzetten van de
Hoeksche School en de vorming van integrale kindcentra. Uit het artikel bleek gelukkig ook dat SKOC
en Acis blijven samenwerken en dat de gesprekken met Spelenderwijs wat ons betreft nog steeds
gaande zijn.
In deze nieuwsbrief leest u bijvoorbeeld dat wij op 3 nieuwe locaties gaan starten, OBS de
Zevensprong in Oud-Beijerland, OBS de Boomgaard in Mijnsheerenland (onder voorbehoud van
toestemming gemeente) en OBS de Pijler in Maasdam.
Naast deze ontwikkelingen streven wij er elke dag naar uw kind een plezierige tijd te geven op het
kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang of bij de gastouder. Wij zijn er trots op dat onze
pedagogische kwaliteit door de GGD als goed worden beoordeeld. U kunt de inspectierapporten
terugvinden op onze website. www.skoc-kinderopvang.nl
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GAAV!
Afgelopen maanden hebben het management team en de pedagogisch medewerkers van de
Buitenschoolse Opvang gebrainstormd over de invulling van de buitenschoolse opvang activiteiten.
We vonden dat het tijd werd voor vernieuwing. We hadden voor ogen dat het activiteitenaanbod de
volgende elementen moet bevatten: all round, inspelend op talent van kinderen, kinderparticipatie,
sprankelend, toegankelijk, zichtbaar voor ouders, passend binnen de kernwaarde van SKOC.
Alles bij elkaar genomen en GAAV! werd geboren. De naam GAAV! staat voor de gave/talent van het
kind en ook voor hoe we willen dat kinderen de BSO ervaren, namelijk gaaf, leuk, cool.
De visie van GAAV! is dat er een activiteitenaanbod ligt, gemaakt voor en dóór kinderen. Inspraak
van kinderen krijgt dus een grotere rol dan voorheen. Daarbij krijgen kinderen ook meer
verantwoordelijkheden om mee te helpen en te denken bij de organisatie van activiteiten. Dus
bijvoorbeeld niet alleen een gerecht maken, maar ook helpen bij het uitzoeken ervan, een
boodschappenlijstje maken, budget bepalen, boodschappen doen, uitnodigingen maken, etc.
Om een breed scala aan activiteiten neer te kunnen leggen, zijn we in gesprek met verschillende
externe partners. Te denken valt aan de lokale verenigingen, brede school, plaatselijke
ondernemers, hulpdiensten, ouders of grootouders met een bijzonder beroep of woonomgeving.
Of kinderen het naar hun zin hebben op de buitenschoolse opvang hangt niet alleen af van het
activiteitenaanbod of de kwaliteiten van de pedagogisch medewerkers. Uit onderzoek blijkt dat de
aanwezigheid van vriendjes en/of vriendinnetjes van grote invloed zijn.
Het leuke aan GAAV! is dat we workshops gaan aanbieden die toegankelijk zijn voor kinderen van
buitenaf. BSO kinderen kunnen op deze manier hun vriendjes en/of vriendinnetjes uitnodigen om
mee te doen aan activiteiten.
Het ouderportaal zal ook een belangrijke functie gaan vervullen binnen GAAV!. Hierover binnenkort
meer…..
Zomer bij de Buitenschoolse Opvang
Bijna is het zo ver, de zomervakantie is in zicht. Kinderen, pedagogisch medewerkers en de
beleidsmedewerker zijn afgelopen weken druk bezig geweest om een veelzijdig programma in elkaar
te zetten. Het thema voor alle BSO locaties is ‘Ter land, ter zee en in de lucht’. Komt uw kind ook
meedoen met luchtkastelen bouwen, een kompasspeurtocht, een tipi maken, varen op een
binnenvaartschip, levend ganzenbord, de douchdruppeldans, vlaggenroof, naar Jeugdland en nog
meer “gaav’s”?! Wij kunnen niet wachten……!
Deze week ontvangen de ouders die gebruik maken van de Buitenschoolse Opvang het uitgewerkte
activiteitenprogramma van GAAV!.
Personele nieuwtjes
Connie Vos (schoonmaakster DeBuut) , Josina Maasse (pedagogisch medewerker) en ook Natasja
Wüst (invalkracht) werken de maand juni voor het laatst bij SKOC. Wij willen hen heel erg bedanken
voor hun inzet van de afgelopen jaren en wensen hen veel succes in de toekomst.

Vanaf 1 juni is Saskia Verschoor in dienst bij SKOC. Zij is een ervaren pedagogisch medewerker en
heeft in het onderwijs en de kinderopvang gewerkt. Zij is inzetbaar bij het kinderdagverblijf en
buitenschoolse opvang. Wij heten Saskia van harte welkom bij SKOC !
Een aantal medewerkers heeft als gevolg van vacatureruimte een (tijdelijke) uitbreiding van uren
gekregen. Daarnaast voeren we op dit moment sollicitatie gesprekken met externe kandidaten zodat
we ons team medewerkers verder kunnen uitbreiden. Kent u iemand die het leuk zou vinden om bij
SKOC te werken? Een open sollicitatie is welkom via info@skoc-kinderopvang.nl

Gastouderbureau
Op 15 februari jl. hebben de gastouders van het Gastouderbureau Cromstrijen een herhalingsavond
van het kinder-EHBO gevolgd. Deze avond bestond uit theorie herhaling, reanimatie en AED
oefeningen. De gastouders kregen aan het eind van de avond een certificaat uitgereikt van
deelname. Het diploma kinder-EHBO is twee jaar geldig.
Op 10 mei hebben de gezamenlijke gastouderbureaus van Kivido en Kibeo en het Gastouderbureau
Cromstrijen een avond georganiseerd in Numansdorp voor haar gastouders. De avond had als
thema “ Taal- en Spraakontwikkeling bij kinderen” en werd verzorgd door Marloes Noorlander van
logopediepraktijk MKN. De avond werd als leerzaam en praktijkgericht ervaren door de aanwezige
gastouders.
Gastouders kunnen op ieder moment van het jaar een GGD inspecteur op bezoek krijgen. De
gastouder wordt beoordeeld op haar kennis over de meldcode “veilig thuis”, het pedagogisch
handelen bij aanwezigheid van gastkinderen. De diploma’s van kinder-EHBO, VOG en thema
avonden moet op orde zijn. Verschillende gastouders hebben dit jaar al een bezoekje gehad van de
inspecteur.
Het gastouderbureau houdt 4 tot 5 x per jaar vergaderochtenden voor de gastouders. De laatste
vergaderochtend is geweest op 5 april jl. en werd goed bezocht.
Het gastouderbureau is momenteel bezig met de scholing van een nieuwe “gast”ouder via het Rivor
College. Dit houdt in dat zij voor verschillende onderdelen van het gastouderschap een landelijk
examen moet afleggen . Als de “gast”ouder uiteindelijk haar diploma in handen heeft, kan zij haar
registratienummer aanvragen in het Landelijk Register en kan ze ingezet worden als gastouder voor
het gastouderbureau. We houden u op de hoogte van de vorderingen van het traject.

Nieuwe locatie Maasdam
Zoals u in eerdere berichtgeving heeft kunnen lezen is SKOC een samenwerking aangegaan met Acis
in de Hoeksche School met als doel het realiseren van integrale kind centra. Op verschillende
plekken in de Hoeksche Waard zal SKOC in scholen kinderopvang gaan realiseren. In Maasdam zal
OBS de Pijler volledig nieuw gebouwd worden. Daar zal SKOC uitbreiden met een dagopvang en
buitenschoolse opvang. Dit zal in 2019 gerealiseerd zijn. Er is een werkgroep, bestaande uit
personeel van Acis en SKOC bezig om een gezamenlijke visie en missie te realiseren, om op deze
manier een goede samenwerking tot stand te laten komen.
Wij zullen u via de nieuwsbrief op de hoogte houden van de ontwikkelingen en d.m.v. foto’s op de
Website en facebook kunt u de vorderingen volgen.

Stand van zaken Integraal Kindcentrum Zevensprong Oud-Beijerland
In oktober start SKOC in de Zevensprong Oud-Beijerland met dagopvang en BSO in het IKC met als
thema sportieve school. De verbouwing loopt volgens planning. De ruwe opzet van de lokalen zijn
klaar, ook de slaapkamer en de keuken en verschoningsruimte. Nu moet het stucwerk plaatsvinden
en de aanleg van elektriciteit en leidingen.
Op 7 juni is er een kennismakingsbijeenkomst geweest met de medewerkers die straks in het IKC
zullen gaan werken. Vanuit SKOC zullen Daphne Korbijn, Jozina Veth en Anita de Groot de vaste
gezichten zijn. Zij zullen voor een gedeelte van hun contracturen gaan werken in het IKC. Inmiddels
is ook de werving van klanten gestart en we zijn blij dat de 1e 2 inschrijvingen binnen zijn! 22 juni is
er een informatieavond voor het nieuwe schooljaar. SKOC zal daar ook aanwezig zijn om te vertellen
over de opvangmogelijkheden.

Workshops Gaav!
Van de directeur van de basisschool De Boomgaard in Mijnsheerenland kregen we de vraag om
vanuit GAAV! een aantal workshops te organiseren. Ontzettend leuk, dus het antwoord was ‘ja
natuurlijk’! De kinderen van de Boomgaard konden zich op vier verschillende workshops inschrijven,
graffiti, sieraden maken, kinderyoga en theaterdans. Binnen een week waren bijna alle beschikbare
plaatsen ingevuld!
Inmiddels zijn er vier workshops gegeven en iedereen is zeer enthousiast. Graffiti-Lab was zo’n groot
succes dat er een extra workshop is geweest. Ook de Bijou-atelier, verzorgd door Betske Schipper
was een hit. Jozina Veth gaf tot slot een leuke workshop Theaterdans (die overigens ook voor ons
eigen BSO Bastion is georganiseerd).
Wist u dat Betske Schipper ook regelmatig workshops sieraden maken verzorgd voor volwassenen?
Neem eens een kijkje op haar facebookpagina : BSW-BSW
Met Acis is overeengekomen dat wij in het nieuwe dorsphart in Mijnsheerenland bij OBS de
Boomgaard ook vergunning gaan vragen om ook een BSO te starten. Op dit moment loopt de
toestemmingsprocedure. Zodra hier meer over bekend is, zullen wij u hier over informeren.

Toenemende files en sluiting Maastunnel
Helaas zien we de verkeersstroom op de A29 steeds meer vastlopen. Ook zal in juli de Maastunnel
traverse richting Zuid voor een periode van 2 jaar dicht gaan. SKOC wil u graag attenderen op de
mogelijkheden van verlengde opvang tot 18:30 uur of 19:00 uur of de mogelijkheid om uw
bloktijden op het kinderdagverblijf te verplaatsen naar een later tijdstip. Voor meer informatie
info@skoc-kinderopvang.nl
Mocht het incidenteel voorkomen dat u ‘ te laat’ bent, is dat uiteraard niet erg, een belletje stellen
we dan wel erg op prijs.

Ruildagen

SKOC biedt de mogelijkheid tot het ruilen van dagen dat uw kind niet is geweest. Dit is een dienst die
SKOC als extra service voor de klant biedt. Deze service kan alleen geboden worden mits de
leidster/kindratio dit toelaat. Dit betekent dat het aantal kinderen wat die dag op de groep aanwezig
is in verhouding moet zijn met het aantal pedagogisch medewerkers op de groep. Dit is een regel die
SKOC vanuit de GGD zal moeten handhaven. Omdat de ruilmogelijkheden ook afhankelijk zijn van
het rooster, kunt u uw ruildag circa 4 weken van te voren aanvragen. Informeert u naar de
mogelijkheden op de groep van uw zoon/dochter.
Oudercommissie
De oudercommissie denkt mee met de organisatie en heeft adviesrecht over belangrijke zaken zoals
pedagogisch beleid, kwaliteit en de prijs van de opvang. De oudercommissie vergadert ongeveer 1 x
per 6 weken. De directeur of de locatiemanager is op deze vergadering aanwezig om toelichting te
geven over bepaalde zaken of een voorgenomen besluit toe te lichten.
U als ouder kunt dus inspraak hebben over belangrijke zaken die met de opvang van uw kind te
maken hebben. Wij zijn dringend op zoek naar nieuwe leden voor alle locaties, maar met name voor
locatie Kidsbuzz en Hummelwaard.
Wilt u meer informatie, kijk dan eens op de website onder het kopje oudercommissie of stuur een
mailtje naar oudercommissie @skoc-kinderopvang.nl
De vergaderingen van de oudercommissie zijn openbaar en u bent van harte welkom om de
eerstvolgende vergadering bij te wonen.

