COENDERSCOURANT
Jaargang 19 - nummer 6 - december 2019

Wat vliegt de tijd!! Het is alweer december en dit is de laatste courant van het jaar. De crèche is weer omgetoverd
in een gezellige kerstsfeer en de kinderen zijn druk bezig met het maken van mooie kerstknutselwerkjes.
Volgende week begint de Kerstvakantie voor de scholen en wij hebben op maandag en dinsdag een lekkere
kerstlunch.
We zijn druk bezig met het voedingsbeleid, graag horen we ook jullie mening.
Let op de aangepaste openingstijden rondom de feestdagen.

AFSCHEID.
Roos is half november 4 jaar geworden en gaat
nu naar de basisschool.

JARIGEN.
Jarigen in december;
15e Isabella 3 jaar,

Het duurt nog een maandje voordat Aras en
Marthe 4 jaar worden, maar zij mogen al na de
Kerstvakantie naar school toe.
Wij wensen hun heel veel plezier toe!

Jarigen in januari;
6e Philippe
2 jaar,
16e Aras
4 jaar,
25e Abel
3 jaar,
Ook onder het personeel zijn er een
aantal jarigen.
Marian mag 3 januari, Angelique mag
21 januari en Ilona mag 26 januari een
extra kaarsje uitblazen.
Allemaal van harte gefeliciteerd!!

GEBOREN.

Hoera!!!
Op 19 oktober is Philippe zijn
broertje geboren. Hij heet Maxim.
Thorben heeft op ook een broertje gekregen.
Op 27 oktober is Arvin geboren.
Allemaal van harte gefeliciteerd en heel veel
geluk samen!

Ander seizoen, andere jas. Willen jullie de naam van
jullie kind(eren) in de jas en sloffen zetten?
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VERJAARDAGKNUTSELS.
Soms krijgen wij van ouders de vraag of
wij met hun kind iets willen knutselen
voor een jarige papa, mama, opa, oma,
tante, oom, etc.
Wij doen ons best om hier gehoor aan te
geven, maar dit lukt niet altijd.
Hiervoor vragen wij jullie begrip.

SINT MAARTEN.
Maandag 11 november hebben de kinderen
van de maandaggroep Sint Maarten
gelopen bij Residentie de Wijert.
Met hun zelfgemaakte lampion hebben ze
uit volle borst Sint Maartenliedjes gezongen
voor de bewoners. Het was een zeer
geslaagd uitstapje en de mensen hebben
genoten!

SINTERKLAASFEEST.
Zaterdag 30 november jl. hebben we weer ons grote
Sinterklaasfeest gevierd.
De opkomst was erg hoog!
Volgens ons heeft iedereen genoten van de
aangepaste opzet en van Sinterklaas en zijn Pieten.
Hopelijk komen jullie volgend jaar weer in groten
getale dit feest met ons meevieren.

KERSTHAPJES.
Voorgaande jaren vroegen wij ouders of zij in de
week voor Kerst een klein hapje wilden maken
als extraatje tijdens de Kerstlunches.
Omdat Kerst nu op woensdag en donderdag valt
hebben wij besloten om alleen de twee dagen
voor Kerst een Kerstlunch te doen voor de
aanwezige kinderen.
Deze twee dagen zullen de kinderen naast het
Kersthapje ook een bekertje chocolademelk of
Fristi aangeboden krijgen. Wanneer je niet wilt
dat je kind dit krijgt dan horen wij dit graag.
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KERSTVAKANTIE.
Van iedereen hebben wij door
gekregen of hun kind(eren) wel of niet
komen in de kerstvakantie. Hierop
hebben wij onze planning aangepast.
De planning is gebaseerd op het
aantal kinderen dat aanwezig zal zijn.
Wanneer je je kind(eren) hebt
afgemeld maar toch wil komen
brengen moeten wij dit minimaal 24
uur van tevoren weten zodat wij
eventueel een extra personeelslid in
kunnen zetten.
De kerstvakantie is van 21-12-’19 t/m
05-01-’20.

VOEDING.
De laatste maanden is er steeds veel te doen over
de voeding voor (jonge) kinderen.
Ook ouders worden steeds kritischer over wat hun
kind wel en niet mag hebben.
Wij als kinderopvang zijn hier ook veel mee bezig;
wat geven wij de kinderen nu, kan het beter?
Uit informatie van het voedingscentrum blijkt dat in
veel voedingsproducten veel suikers en zouten
zitten.
Naar aanleiding hiervan zijn wij onze kasten bij
langs gegaan. Een aantal producten hebben wij in
de ban gedaan; vruchtenhagel, pindakaas,
smeerkaas, smeerleverworst, roomboter,
rijstwafels en ranja.
Wij gaan de komende tijd verschillende producten
die het voedingscentrum aanbeveelt uitproberen.
Wij komen hier op terug.

OUDERCOMMISSIE.

De oudercommissie zoekt leden!!
Lijkt het je leuk om de oudercommissie te versterken of wil je meer informatie over wat de oudercommissie doet?
Spreek dan een van de leden of leidsters aan of stuur de oudercommissie een mailtje.
Heb je vragen of wil je iets inbrengen? Mail het naar oudercommissie@coendersnest.nl
De eerstvolgende vergadering is dinsdag 21 januari.
De oudercommissie bestaat uit:
Jolien, mama van Daan
Imre en Sanne (afwisselend), ouders van Ella en Diede
Nienke, mama van Abel

Charlotte en Maarten (afwisselend), ouders van Jenthe
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GRIEP/ ZIEKTEBELEID.
Koorts, buikgriep en de waterpokken, gelukkig merken we nog niet heel erg dat de “R” weer in de
maand is, desondanks willen we ons ziektebeleid even extra onder de aandacht brengen.
We hebben gemerkt dat kinderen die ziek zijn geweest soms te snel en/ of niet helemaal
“uitgeziekt” weer gebracht worden. Daardoor pikken ze sneller weer een virus op, maar besmetten
ook andere kinderen. Daarnaast willen wij benadrukken dat een kind niet altijd koorts hoeft te
hebben om ziek te zijn.
Hieronder een deel uit ons beleid. Het volledige ziektebeleid staat ter inzage op de peutergroep.
Uitgangspunten van het beleid zijn:
•
Een kind dat zich ziek voelt (hangerig/huilerig/slecht eten en drinken/tekenen van pijn) kan op een
kinderdagverblijf niet de aandacht en verzorging krijgen die het nodig heeft of het zou ten koste moeten
gaan van de andere kinderen in de groep.
•
Een kind met een besmettelijke aandoening of ziekte welke gepaard kan gaan met lichamelijk
ongemak en/of risico's hoort niet op een kinderdagverblijf thuis. Ook al heeft het kind er zelf geen last van
dan mag het, zolang er besmettingsgevaar bestaat, toch niet komen. Wij passen deze regel strikt toe omdat
een dagverblijf bij uitstek een plek is waar kinderen elkaar snel besmetten. Er zijn veel kinderen tegelijkertijd
in een ruimte, die bovendien intensief met elkaar omgaan. Bovendien hebben heel jonge kinderen nog maar
weinig weerstand opgebouwd en pikken snel iets op.
•
Werkende ouders zijn afhankelijk van de continuïteit van de opvang. Om die reden zal door het
personeel heel zorgvuldig worden omgegaan met de uitvoering van het ziektebeleid en zullen ouders, van
wie het kind een besmettelijke ziekte heeft, rekening moeten houden met de ouders van wie het kind het
risico loopt ook besmet te worden.
•
In sommige gevallen lopen de pedagogisch medewerkers gevaar besmet te worden waardoor zij niet
kunnen werken. Omdat dit ten koste gaat van de continuïteit van de opvang, is dit mede een argument om
kinderen met een besmettelijke ziekte te weigeren.
Onder “ziek zijn” verstaan wij:
-het kind voelt zich niet lekker: huilerig, hangerig, vertoont tekenen van pijn, heeft geen eetlust, heeft
diarree, geeft over.
- het kind 1-op-1 aandacht van de pedagogisch medewerker nodig heeft.
- de lichaamstemperatuur boven 38,5 graden koorts is. (Het ene kind voelt zich met een
lichaamstemperatuur van 38 graden niet lekker, terwijl een ander kind bij een lichaamstemperatuur van 39
graden nog lekker aan het spelen is. Bij het bekijken of een kind op het kinderdagverblijf mag blijven of kan
komen, wordt in eerste instantie uitgegaan van de lichaamstemperatuur, maar wordt ook gekeken naar het
kind.)
- het kind een besmettelijke ziekte heeft.
Ten alle tijden is het de pedagogische medewerkster die beoordeeld en beslist of een kind moet worden
opgehaald! Deze beslissing zal door de leidsters met grote zorgvuldigheid worden genomen.
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NIEUWJAARSBORREL

JAAROVERZICHT.

Op vrijdag 11 januari tussen 17.00 en
18.30 uur willen wij graag onder het
genot van een hapje en een drankje
het nieuwe jaar met jullie inluiden.
Alle ouders en kinderen zijn dan van
harte welkom. Zet het alvast in jullie
agenda’s.

In januari zal iedereen per mail een jaaroverzicht
toegestuurd krijgen. Hierin staan belangrijke data zoals
feestdagen, (extra) sluitingsdagen en aangepaste
openingstijden zodat jullie die alvast in jullie agenda’s
kunnen zetten.
Daarnaast zal ook iedereen een up-to-date
informatieboekje krijgen toegestuurd.

BELANGRIJKE DATA.
Di
Woe
Do
Vrij
Di
Woe

24-12-’19 : Kerstavond (17.00 gesloten)
25-12-’19 : 1ste kerstdag (gesloten)
26-12-’19 : 2e kerstdag (gesloten)
27-12-’19 : Extra sluitingsdag
31-12-’19 : Oudejaarsdag (14.00 gesloten)
01-01-’20 : Nieuwjaarsdag (gesloten)

Kerstvakantie

: 21-12-’19 t/m 05-01-’20

Het Coendersnest heeft buiten de feestdagen en de dag na hemelvaart, maximaal 3 extra sluitingsdagen per jaar.
Deze dagen worden gebruikt om het team de gelegenheid te geven om bijvoorbeeld cursussen te gaan volgen, om
eventueel groot onderhoud of schoonmaakwerkzaamheden te kunnen plannen voor Het Coendersnest en geeft ons
de mogelijkheid om rondom feestdagen zeer onpraktische dagen te kunnen sluiten.
Deze dagen worden minimaal 2 maanden vooraf bekend gemaakt aan de betrokken ouders via de nieuwsbrief.

Tot de volgende courant,
Het team van Het Coendersnest.

