Oktober 2019
Belangrijke data
18 oktober
21 t/m 25 okt
28 oktober
8 oktober t/m 7 december
3 december
5 december
Za 7 dec

Margedag school. ZieZoo hele dag open
Herfstvakantie
Margedag school. ZieZoo hele dag open
Jr. First Lego League
Sinterklaasfeest ZieZoo (info volgt later)
De Waterwilg om 12:00 uur uit
Regiofinale (Jr) First Lego League (in Science Centre)

20 december
23 december t/m 3 januari

Margedag school. ZieZoo hele dag opvang
Kerstvakantie

Herfstvakantie
In de “kleine” vakanties werken wij met thema’s.
Thema voor de Herfsvakantie is ‘Op ontdekkingstocht……..’
Verder in deze nieuwsbrief komen wij nog terug op deze vakantie.
Medewerkers
Evelien is op 1 juli bevallen van een zoon Collin.
Het gaat heel goed met Evelien en ook met de baby.
Lorena is om persoonlijke reden per half augustus
direct gestopt bij ZieZoo.
Joy heeft haar contract opgezegd. Zij gaat een andere
uitdaging aan. Vrijdagdag 6 september was haar
laatste werkdag.
Jeffrey is geslaagd
voor zijn opleiding
pedagogisch medewerker niveau 4.
Hij is in september 2018 binnen gekomen als stagiair en is niet meer
weggegaan waar wij als collega’s natuurlijk erg blij mee zijn. Met de kinderen
heeft hij een prettige interactie en een jongensachtige aantrekkingskracht.
Ook gaat hij het gesprek met ouders niet uit de weg. En hanteert hij een open
en eerlijke communicatie Hij staat open voor nieuwe uitdagingen zoals o.a. het
begeleiden van de Lego League.
Wij wensen hem heel veel werkplezier bij ZieZoo!
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ZieZoo’s eigen BBL klas
ZieZoo is er trots op, samen met een collega kinderopvang organisatie en in samenwerking met ROC
Mondriaan, een eigen BBL (beroepsbegeleidende leerweg) klas te zijn gestart. Zo dragen wij bij in onze
maatschappelijke rol, we leiden jonge mensen op tot een mooie baan in een geweldige branche. 5
studenten zijn per 1 september jl. bij ons gestart, t.w. Lyanne, Olivia, Remo, Shewagni en Stella. Na 2 jaar
zullen zij Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker niv 4 zijn. Doordat zij zowel bij ons werkzaam zijn (3
dagen in de week) en 1 dag naar school gaan (in een klas van totaal 14 studenten met vaste docenten en
begeleiders en pedagogen uit beide organisatie) kunnen wij ze zo opleiden zoals wij dat voor ogen
hebben.
Remo en Olivia komen het team Nootdorp versterken.
Remo en Olivia hebben aangegeven ook juist op de BSO te
willen werken. Voor hun opleiding moeten zij ook bij ons
op het kinderdagverblijf werken.
Zij zullen de eerste 3 maanden boventallig aanwezig zijn
om zo kennis te maken met het werkveld. Olivia komt op
maandag- en dinsdagmiddag en Remo op donderdag- en
vrijdagmiddag.
Vakkrachten
ZieZoo breed zijn er ook meerdere vakkrachten aangenomen voor o.a. dans, kunst en muziek.

Terugblik ZieZoo Xperience - circusdag
Wat een geweldige familiedag hebben we op zondag 30 juni beleefd. Met een mooie
circustent in de Delftse Hout op een eigen locatie. Geweldig weer. Geweldige sfeer.
Ouders lekker op het terras met een drankje of lunch terwijl de kinderen aan het
oefenen waren.
En wat deden de kinderen het fantastisch! Ons team mocht er trouwens ook zijn, die
deden gezellig mee met alle optredens. Na afloop naar huis met een mooi
circusdiploma en zak zelfgebakken popcorn.
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Kon u deze familiedag niet bijwonen?
Klik dan op onze youtube video (crtl + klikken op de
afbeelding rechts) voor een impressie van deze dag.
En vergeet niet op tijd onze volgende ZieZoo Xperience
in de agenda te noteren! Wij zullen u tijdig informeren.

Herfstvakantie
De herfstvakantie is van 21 oktober tot 25 oktober.
Wij willen u vragen om de aanwezigheid van uw kind(eren) voor 11 oktober 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).
Brengen en halen
Ook in de Herfstvakantie kunnen wij er regelmatig op uit gaan. Daarom verzoeken wij u uw kind uiterlijk 9
uur bij ZieZoo te brengen (brengen kan 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
Het programma van de Herfstvakantie wordt voor aanvang van de vakantie gepubliceerd op onze
website en op de locatie opgehangen.

Programma Herfstvakantie
Het programma treft u als bijlage bij deze nieuwsbrief aan.
Misschien handig om deze te printen en op te hangen zodat het
ook zichtbaar en duidelijk is voor uw kind(eren).
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Doe jij mee met de Jr FIRST LEGO League?
ZieZoo doet mee aan de junior First Lego League.
Deze wedstrijd is geschikt voor jongens én meisjes.

Alleen voor computernerds?
Dan heb je het mis!
Junior FIRST LEGO League
(Groep 5 en 6)
Het programma omvat onderzoek, teamwork, constructie en fantasie. Onder begeleiding van de
ZieZoo coach maak je van speciale lego stenen een bewegende robot. Ook maak je een poster om
het onderzoek te illustreren. Teams bestaan uit jongens én meisjes, ieder draagt met zijn of haar
kwaliteiten bij.
Uitgangspunten van deze wedstrijd zijn een aantal kernwaarden. Hierdoor leren de
deelnemers dat vriendschappelijke competitie en wederzijds voordeel niet op zichzelf
staande doelstellingen zijn, en dat het helpen van een ander de basis is van teamwork. De
kernwaarden:
 Wij zijn een team.
 Met hulp van onze coaches en mentoren doen wij het werk om oplossingen te
vinden.
 We zijn ons ervan bewust dat onze coaches en mentoren niet alles weten. We leren
samen.
 We respecteren het principe van een vriendschappelijke competitie.
 Wat we ontdekken is belangrijker dan wat we winnen.
• We delen onze ervaringen met anderen.



We laten sportiviteit zien in alles wat we doen.
We hebben plezier!

Informatie
Vanaf oktober komen wij wekelijks bij elkaar. De wedstrijd vindt plaats op zaterdag 7 december 2019 in
het Science Centre van de TU Delft. Een heel spektakel dat je moet ervaren! Je hebt die dag ook (met je
familie) vrij toegang tot het gehele centrum.
Op dinsdag 24 september is er van 15:45 tot 17:15 een proefles onder begeleiding van Jeffrey Taal
(medewerker ZieZoo) geweest.
De lessen starten op dinsdag 8 oktober zodat er minimaal 8 bijeenkomsten georganiseerd worden. De
bijeenkomsten vinden plaats iedere dinsdag vanaf 8 oktober van 15:45 tot 17:30 uur.
De kosten bedragen € 95,- voor kinderen die geen gebruik maken van onze opvang en € 45,- voor
kinderen die op dinsdag gebruik maken van onze opvang. Beide bedragen komen in aanmerking voor
kinderopvangtoeslag als u aan de voorwaarden voldoet.
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Ouders
Ouders met affiniteit voor wetenschap en techniek en/of het thema worden van harte uitgenodigd om te
participeren en het team te ondersteunen tijdens de wekelijkse bijeenkomst en tijdens de wedstrijd. Het is
prettig als er 2 ouders zijn zodat u de wekelijkse ondersteuning ook kunt verdelen.
U kunt zich aanmelden via nootdorp@ziezoo.nl of ons even aanspreken.
Op de wedstrijddag (7 december) is het van belang dat er minimaal 1 ouder als coach optreedt om het team
te begeleiden bij de praktische zaken. Deze coach hoeft geen kennis te hebben van techniek te hebben.

Terugblik Zomervakantie
De zomervakantie zit er al weer enige tijd op bij het verschijnen van deze nieuwsbrief. We hebben met de
kinderen een hele leuke, actieve, leerzame vakantie gehad. Met soms wel erg warm weer. Maar daarover
mogen we zeker niet klagen!
De dag dat wij gingen zeilen met
de oudste kinderen was een
enorm succes.
De eerste en laatste week van de
vakantie organiseerden wij ook
weer een golfweek waar kinderen
aan mee konden doen en in de
middag waren er coole
activiteiten waar alle kinderen
aan mee konden doen zoals naar
het aquapretpark of skiën.
De laatste dagen was er ZieZoo
Kamp waar de oudste kinderen
blijven eten en na een spannend
avondspel gaan slapen. De
volgende dag haken dan ook de
jongste kinderen aan. Deze laatste
dag van de vakantie sloten wij af
met de jaarlijkse familie BBQ.
Hierna een uitgebreide impressie
van alle leuke activiteiten die wij
deze zomer hebben ondernomen.
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Ik hoop dat u deze nieuwsbrief met plezier gelezen heeft!
Met vriendelijk groet,
Marjo Broekman – Teamcaptain ZieZoo Nootdorp
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