Februari 2020
Belangrijke data:
21 februari
24 t/m 28 februari
2 maart
10 april
13 april
27 april t/m 8 mei

Margedag School (ZieZoo hele dag open)
Voorjaarsvakantie
Margedag School (ZieZoo hele dag open)
Goede Vrijdag (ZieZoo hele dag open)
2e Paasdag (ZieZoo gesloten)
Meivakantie

Nieuwe locatie
Na de kerstvakantie zijn wij gestart op onze nieuwe locatie, in de dependance “De Buis” waar de
basisscholen De Waterwilg en De Winde gehuisvest zijn en nu ook ZieZoo.
Wij hebben de afgelopen tijd gebruikt om deze ruimten een zo huiselijk mogelijke uitstraling te geven.
Want dat is waar ZieZoo voor staat. Er is geschilderd, er zijn nieuwe vloeren gelegd en we hebben
divers meubilair en andere materialen aangeschaft. Wij hopen dat u er net zo blij mee bent als wij.
Met deze nieuwe locatie starten wij nu ook een peutergroep.
Let u erop dat wij zowel een nieuw adres alsook nieuw LRK nummer hebben (voor uw
kinderopvangtoeslag). U heeft hierover reeds informatie van ons gehad. Het nummer staat ook op
onze website op de locatie pagina.
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(Praktische) informatie nieuwe locatie
Groepsindeling
De Kittens is een groep van 4 tot 5,5 jaar, de Poemas een groep van 5,5 t/m 6 jaar, de Lynxen een
groep van 7+ en de Rangers een groep van 8+ gebleven.
Er is gekozen voor deze groepssamenstelling zodat er nog meer leeftijdsgerichte activiteiten
aangeboden kunnen worden. De Lynxen is een 7+ groep geworden. Dat kan beteken dat het kind
in deze groep blijft maar mogelijk ook tussentijds doorstroomt naar de Rangers. Dat is afhankelijk
van de grootte van de Ranger-groep en of het voor het kind beter is om naar deze groep te gaan.
In ieder geval gaat dat in overleg met het kind en met de ouders. Wellicht gaat het kind met een
vriendje of vriendinnetje over naar de Rangers.
Ruimten
Op deze locatie hebben wij een behoorlijk aantal eigen ruimten. Deze huren wij van de gemeente.
U kunt die herkennen aan de “houten vloer”. 2 lokalen delen wij met De Waterwilg.
Ophalen school.
Nu wij in de Buis zitten is er ook iets veranderd bij het ophalen van de kinderen vanuit school.
De kinderen uit de Buis komen zelf naar de BSO. Indien zij op de fiets zijn, nemen zij deze mee en
parkeren hun fiets aan de andere kant van de Buis.
Kinderen die in het hoofdgebouw van de Waterwilg zitten worden allemaal door de medewerkers
opgehaald, tenzij er later afspraken worden gemaakt dat er kinderen zelfstandig naar de Buis
mogen komen. In dat geval wordt het zelfstandigheidsformulier ingevuld. Er gaan op de drukste
dagen 4 medewerkers naar het plein van school. Twee medewerkers halen de kleuters op zoals
altijd al werd gedaan, één medewerker blijft bij het hek staan voor als kinderen toch onverhoopt
zelfstandig naar de Buis willen gaan en één medewerker staat bij het hek waar de brandtrap is en
dat tevens het verzamelpunt is voor alle kinderen.
Er lopen twee medewerkers met alle opgehaalde kinderen naar de Buis, één medewerker loopt
apart met kinderen die een fiets bij zich hebben en één medewerker blijft indien nodig op het
schoolplein wachten voor de kinderen die iets later uit zijn door bijv. klassenbeurt of een taak die
nog afgemaakt moet worden. NB: een klassenbeurt is niet zo prettig op de dag dat uw kind naar
de BSO gaat. Immers, andere kinderen moeten dan wachten. Het is fijn als u met de leerkracht
kunt afspreken dat dit op een andere dag wordt gepland.
Wanneer een kind later uit de klas komt, zou het fijn zijn als u als ouder dit kan vermelden in de
ouderportal. Maar ook graag afmelden in de ouderportal als een kind niet naar de BSO komt
zodat wij niet onverhoopt staan te wachten. Wij zullen ten alle tijden de school ingaan als wij
niets vernomen hebben alleen dat gaat ten koste van de BSO tijd en dat is jammer.
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Buitenspelen
Kinderen die zelfstandig buiten mogen spelen, spelen op het plein voor de Buis. Wanneer er op
het grote plein van de school wordt buiten gespeeld, gaat er een medewerker mee.
Er zijn kinderen (de oudsten) die graag zelfstandig naar het grote plein willen om daar bijv. te
voetballen. In overleg met de ouders zal daar het zelfstandigheidsformulier voor ingevuld worden
en zullen er ook duidelijke afspraken gemaakt worden.
Ophalen ouders
Alle kinderen worden opgehaald in de Buis. Onze ingang is in het midden van het gebouw, aan de
zijkant. U komt uit op een centrale hal waar ook de oudertafel staat. Wij verzoeken u te
verzamelen bij deze tafel. Neemt u gerust een kop koffie of thee, of neem even plaats, terwijl uw
kind het spel afmaakt en zich klaarmaakt om met u mee te gaan. Ophalen kan vanaf 17.30 uur tot
19.00 uur. Tijdens schoolvakanties kunt u vanaf 17.00 uur ophalen.
Wij verzoeken u niet de groepen op te gaan. Dit heeft een aantal redenen. Het is storend als de
groep nog bezig is met een gezamenlijke activiteit, gesprek e.d. Het is ook niet prettig voor de
andere kinderen, die zich afvragen wanneer hun ouder komt. Tot slot, het is niet hygiënisch, we
lopen binnen niet met buitenschoenen. In de gang en bij de oudertafel kunt u wel met
buitenschoenen lopen.
Team
Update van ons team (sommige nieuwe medewerkers waren reeds in de vorige
nieuwsbrief aangekondigd).
Tirza is per 6 januari bij ons komen werken. Zij gaat in de nabije toekomst op de
peutergroep werken en zal dat in combinatie met de BSO doen. Tirza heeft de
opleiding Pedagogisch Werk gedaan, heeft ervaring in de kinderopvang en als
Nanny. Zij heeft van haar 4e tot haar 17e streetdance beoefend. Dat zal zij vast
met de kinderen kunnen gaan oefenen.
Ymke werkt sinds half januari als natuurvakkracht in Nootdorp. Zij
werkt ook nog op een andere ZieZoo locatie. Zij zal meestal 1 dag in de
week in Nootdorp zijn. Ymke heeft een studie psychologie gedaan en
later nog een studie voor Pedagogisch medewerker. Zij werkt al vele
jaren in de buitenschoolse opvang, voorheen op
een zogenaamde groene opvang. Ymke zal de
natuur bij ons binnenbrengen en de kinderen de
natuur inbrengen.
Twanny gaat ons team per februari versterken. Zij is aangenomen voor de
peutergroep. Zij werkt vanaf 1997 in de kinderopvang. Ze woont bij ons om de
hoek en kijkt er erg naar uit om met ons de peutergroep te gaan opstarten.
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Oudercafé ZieZoo
Op 16 januari 2020 vond ons jaarlijkse oudercafé plaats.
In ‘t Manneke te Berkel. Het was een erg gezellige avond
met een leuke opkomst. 2 trainers namen ons mee in het
thema “je kind als spiegel”. Het werd een interactieve
avond waar de ouders met elkaar in gesprek gingen en
nieuwe ontmoetingen opdeden. Onder het genot van een
drankje en hapje werden ervaringen uitgewisseld en
nieuwe inzichten opgedaan. 2 ouders hadden geluk in de
loting en gingen met een mooi boek naar huis.

Lego League
De lego league was dit jaar een groot succes! De kinderen en
Jeffrey hebben weken toegewerkt naar de regiofinale in het
Science Centre in Delft. Ze gingen naar huis met een oorkonde van
deelname, een medaille en een grijns op hun gezicht!

Voorjaarsvakantie
In de “kleine” vakanties werken wij met thema’s.
Thema voor de Voorjaarsvakantie is “Stenen Tijdperk”
Het programma van de Voorjaarsvakantie wordt gepubliceerd op
onze website en op de locatie opgehangen. Ook ontvangt u dit
nog als separate email.
De kerstvakantie is nog maar net achter de rug. Wat hebben we
een leuk programma gehad. Een van de hoogtepunten van de
schaatsdag op 2 januari in Delft. De kinderen genoten van het
schaatsen, het busritje en natuurlijk ook van de zelfgebakken
oliebollen en appelflappen.
De Voorjaarsvakantie is van 24 februari t/m 28 februari.
Wij willen u vragen om de aanwezigheid van uw kind(eren) voor 12 februari op te geven. Zodat wij
goed de uitstapjes kunnen plannen en goed in kaart hebben hoeveel kinderen er op een dag
aanwezig zijn!
U kunt in de ouderportal opvang altijd afmelden en bevestigen, maar incidenteel “aanvragen” kan
in de ouderportal tot een week van tevoren. Wilt u toch opvang? Neem dan zsm persoonlijk
contact met ons op (mondeling of telefonisch).
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Brengen en halen
Ook in de Voorjaarsvakantie kunnen wij er regelmatig op uit gaan. Daarom verzoeken wij u uw
kind uiterlijk 9 uur bij ZieZoo te brengen (vanaf 8 uur, indien u voorschoolse opvang heeft dan
vanaf 7 uur). Tijdens vakantiedagen kan ophalen vanaf 17.00 uur.
Mee te nemen
Om goed mee te kunnen doen met het programma in de vakanties vragen wij u om het volgende
mee te geven voor uw kind:
▪
Rugzakje (of draagtas) met naam van uw kind
▪
Broodtrommeltje leeg (als we op pad gaan maken we een lunchpakket)
▪
Drinkbeker leeg (deze vullen wij met water)
▪
Sportkleding en –schoenen als er sportieve activiteiten op het programma staan
▪
Schoenen om te spelen en wandelen
▪
Reservekleding (indien kleding nat wordt of i.v.m. “ongelukjes”)
▪
Regenkleding afhankelijk van weersomstandigheden
▪
Indien nodig medicijnen met instructie

Met vriendelijk groet,
Marjo Broekman – Teamcaptain ZieZoo Nootdorp
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