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GAAV!

Bovenstaande folder kregen de kinderen de afgelopen week mee en de ouders/verzorgers met een
vakantiecontract hebben deze ook over de mail gehad. SKOC heeft het vakantie-programma
vernieuwd. Inmiddels zijn er al een hoop inschrijvingen binnen voor de mei vakantie, maar mocht u
dit nog niet gedaan hebben, graag zo spoedig mogelijk. Na 14 april a.s. kunnen we geen plekje meer
garanderen.
Ouderportaal Mijn SKOC , de ouderapp en noodnummers
Veel zaken worden via ons ouderportaal geregeld. Ook is er een ouderapp ‘ flexkids’ die u kunt
downloaden op uw tablet of telefoon. De app heeft echter een beperkt aantal mogelijkheden. U
ontvangt wel meldingen over activiteiten tijdens de dag maar u kunt bijvoorbeeld zelf niet
communiceren met de groep via de app (anders dan afmelden).
Mocht u zelf een berichtje willen schrijven voor de groep dan kunt u dit door in te loggen op het
ouderportaal via het internet. https://skoc-kinderopvang.flexkids.nl U gaat dan naar de tijdlijn en
bovenin kunt u een berichtje typen.

In het ouderportaal op internet kunt u ook uw gegevens inzien en wijzigen c.q. aanvullen. Wij
verzoeken u om deze gegevens na te kijken en aan te vullen indien nodig. Dit voorkomt dat er op
meerdere plekken naar deze gegevens wordt gevraagd (bijvoorbeeld huisarts). In het ouderportaal
op internet kunt u daarnaast ruildagen aanvragen of extra dagen. Ook kunt u in het ouderportaal
facturen downloaden.
Tot slot willen wij u vragen bij de gegevens ook een noodnummer toe te voegen. Dit is een nummer
waarop wij u kunnen bellen als u zelf niet bereikbaar bent en het zeer acuut is. Bijvoorbeeld het
nummer van een opa of oma. Wilt u erbij vermelden wat de relatie tot het kind is?

Stand van zaken verhuizing Klaaswaal
De werkzaamheden voor ons nieuwe onderkomen in obs de Blieken met kinderdagverblijf DeBuut
en buitenschoolse opvang de Kameleon verloopt volgens plan. De grote werkzaamheden voor het
kinderdagverblijf zijn gedaan. De slaapkamers zijn gemaakt, de schuifdeur is geplaatst en de muren
zijn geverfd. Het is erg mooi geworden en we zijn er trots op.
Nu is het nog wachten op de keuken, vloer en buitenspeelruimte. Als alles blijft verlopen zoals
gepland, zal de verhuizing van zowel kinderdagverblijf als de BSO op 5 mei gaan gebeuren. Wij
vangen de kinderen uiteraard gewoon op bij DeBuut en Kameleon. Overdag verhuizen we alvast de
spullen die we niet meer nodig hebben en in de avond het resterende materiaal.
Op maandag 8 mei openen zowel het Kinderdagverblijf als de BSO de deuren voor de ouders en
kinderen. Wij zullen u in de week van 1 t/m 5 mei verder informeren over de verhuizing. U krijgt van
ons een nieuw LRK nummer wat u nodig heeft om de wijziging door te geven aan de belastingdienst.
We zullen in de nieuwe locatie nauw samenwerken met de school en de peuterspeelzaal. Deze
samenwerking is de eerste Pilot in de Hoeksche Waard voor de vorming van Integrale Kindcentra.
In een eerder persbericht heeft u hier al meer over gelezen.
Praktisch gezien zullen onze locatiemanager Diana de Ronde en de schooldirecteur Selma Klein met
de clusterleiders van de peuterspeelzaal een werkgroep vormen in de school om de pilot verder
vorm te geven.
Zevensprong/Wereld op Centrum in Oud-Beijerland.
Op donderdag 30 maart is de eerste officiële paal geslagen voor het nieuwe Integrale Kindcentrum
Wereld (voorheen Zevensprong Centrum) in Oud-Beijerland. SKOC zal zich vestigen met
kleinschalige dagopvang voor maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar en een
Buitenschoolse opvang in de leeftijd van 4-12 jaar in de school. Het thema binnen het IKC is sport en
bewegen. De activiteiten binnen het IKC zullen in het teken staan van sport en bewegen en voor de
allerkleinste in de vorm van Beweegkriebels. De verwachting is dat de opening begin oktober zal zijn.
Mocht u meer informatie willen hebben over het kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang,
kunt u contact opnemen met telefoonnummer: 0186-650020 of via info@skoc-kinderopvang.nl

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 op woensdag 10 mei bij te wonen.
Administratieve ondersteuning Centraal Bureau
Door groei van onze organisatie is er op het Centraal Bureau in ieder geval tot december 2017 extra
ondersteuning aanwezig. Bianca Fraza, u misschien wel bekend van het werken op de Hummelvijver,
is met ingang van 1 februari 3 dagen per week werkzaam als administratief medewerker. Zij werkt
op dinsdag, donderdag en vrijdag tot ongeveer half 3 op kantoor. Omdat zij daarnaast ook nog graag
als pedagogisch medewerker werkt, is zij in de middagen op dinsdag en donderdag aan het werk bij
het team Kidsbuzz. Het aandachtsgebied van Bianca is personeelszaken en kwaliteitsbewaking, maar
uiteraard is zij u graag van dienst om uw telefonische vragen te beantwoorden bij afwezigheid van
Bets Rijken.
Ventilatie-eisen kinderdagverblijf
Met ingang van dit voorjaar gelden strengere eisen voor de ventilatie in het kinderdagverblijf. Al
onze (nieuwe) locaties moeten voldoen aan het nieuwe bouwbesluit. Locaties die voor 2012 zijn
gebouwd of verbouwd dienen nagekeken te worden. Ons kinderdagverblijf Hummelvijver is van
2004 en is door een erkend bedrijf nagekeken en getest. De ventilatiekanalen hebben groot
onderhoud gehad en zijn schoongemaakt. Met in de planning een jaarlijkse schoonmaakbeurt
voldoen we hiermee aan alle eisen. Bij de verbouwing van de nieuwe locaties Hummelwaard, het
kinderdagverblijf bij OBS de Blieken en Wereld op Centrum/Zevensprong zijn gelijk de nieuwe
ventilatie eisen meegenomen.
Afscheid TSO de Vliet
Helaas heeft onze voorgenomen verhuizing naar de Blieken als gevolg gehad dat CSG de Waard onze
samenwerking op de TSO op de Vliet wenst te beëindigen. Zij laten met ingang van mei 2017 de TSO
verzorgen door KIVIDO. Wij vinden dit erg jammer, maar hebben met veel plezier de afgelopen jaren
de tussenschoolse opvang op de Vliet verzorgd. Wij danken onze vrijwilligers en onze pedagogisch
medewerkers enorm voor hun inzet voor de TSO.

