JUNI 2020
Belangrijke data en studiedagen
1 juni
2 juni
17 juli
18 juli t/m 30 aug

2e Pinksterdag ZieZoo gesloten
Margedag De Waterwilg ZieZoo hele dag open
Start zomervakantie vanaf 12:00 ZieZoo open
Zomervakantie

Weer open
Vanaf 11 mei zijn wij weer open. U heeft daar een uitgebreid schrijven van ons over gehad. Met onze BSO
sluiten wij aan op de openingstijden en dagen dat uw kind naar school gaat. Op het KDV (ook de
Peutergroepen) kunnen de kinderen weer komen zoals voorheen.
Het is best een gepuzzel op de BSO met heel andere schema’s maar alles is
goed verlopen. Daar zijn wij blij om. We merken aan de ouders en de
kinderen dat het prettig is dat we met z’n allen proberen weer het “normale”
leven op te starten. Op de locaties gelden nu regels voor ophalen en brengen
om zo veilig mogelijk te kunnen werken en besmetting zo veel mogelijk te
voorkomen. Fijn dat u daar mee rekening wilt houden. Dank ook voor uw
support tijdens de sluitingsperiode!

Compensatie ouders
Wij hebben u een schrijven gestuurd ten aanzien van de compensatie aan ouders. Daarin stond het bedrag
voor uw specifieke situatie. U kan het bedrag laten uitbetalen maar u heeft ook de optie om (een deel van)
het bedrag om te zetten in strippen voor opvang. Daarbij krijgt u dan extra opvang aangeboden. Een leuke
oplossing als u nog wat dagen extra wilt werken (nu of tijdens de zomervakantie) of deze opvang wilt
inzetten voor studiedagen opvang e.d.
Wij vroegen uw keuze kenbaar te maken. Van veel ouders hebben een reactie via e-mail ontvangen, en het
is heel fijn voor ons dat veel ouders gebruik hebben gemaakt van de strippenkaart optie. Toch wachten wij
bij veel ouders nog op een antwoord. Heeft u nog niet aangegeven wat uw keuze voor compensatie is, doet
u dat dan a.u.b. zo snel mogelijk. Alvast bedankt!

Terugblik corona sluiting
Tijdens de sluiting hebben wij getracht contact met de kinderen en met u
te houden. Dat deden wij o.a. door op Facebook elke dag activiteiten te
plaatsen die de kinderen thuis konden doen of luisteren. Van baby tot
Ranger, voor iedere leeftijd. Ook hadden de locaties zelf nog online contact
met de kinderen. Hoe leuk was het om filmpjes of foto’s te ontvangen van
kinderen die een dansje mee deden of een mooi kunstwerk hadden
gemaakt. Of van de baby of peuter die graag luisterde naar het
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voorleesverhaal. Ouders bedankt voor jullie medewerking!
We zullen nog steeds op Facebook berichten
plaatsen. Elke locatie zet er nieuwtjes op. Foto’s van wat
we gedurende de week hebben gedaan of
andere wetenswaardigheden voor thuis.

Klik op dit duimpje of op de link in deze nieuwsbrief (zie in de voettekst van deze brief) voor
onze Facebook pagina. Op de homepage van onze website is er ook een link naar Facebook. U
hoeft zelf geen Facebook te hebben om de berichten te zien.
Heeft u wel Facebook? Like dan onze pagina en u ziet sneller onze berichten!
Ons team heeft tijdens de sluiting noodopvang verleend aan de kinderen van ouders die in cruciale
beroepen werken. Iedereen stond voor de kinderen en ouders klaar. Dat was fijn om te zien.
Ook zijn er een hoop klussen uitgevoerd. Op onze locatie is er o.a. het volgende gebeurd:
• Al het spelmateriaal is schoongemaakt
• Wij hebben veel activiteiten voorbereid voor de rest van het jaar
• Kasten zijn opnieuw ingericht en spelen zijn gelabeld
• De groepsruimte voor de peuters is verder ingericht
• De thema’s zijn bedacht en uitgeschreven voor de peuters
• Het kind volgsysteem van de kinderen is ingevuld, dit zullen wij ook bij het oudergesprek gebruiken
• Er zijn filmpjes gemaakt en online gezet
• Het zomerprogramma is gedeeltelijk bedacht
• Het speelplein is groener gemaakt
_______________________________________________________________________________________

Peuteropvang
Maandag 11 mei is de Peuteropvang van start gegaan. En wat zijn wij daar ontzettend blij mee! Het eerste
thema is “dit ben ik”. Het themabord voor de ouders hangt rechts bij de ingang van de groep. Daar is te
zien en te lezen welke woorden er aangeleerd
worden tijdens het thema. Er worden ook liedjes
gezongen en boekjes (voor)gelezen die met het
thema te maken hebben. De ontwikkelboom
(bedoeld voor de kinderen) hangt in de
groepsruimte waar ook dezelfde woorden met
plaatjes aan opgehangen zijn.
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Dinsdag 12 mei was het de dag van de verzorgende.
Vanuit ZieZoo Nootdorp zijn wij naar het verzorgingshuis
Veenhage gegaan waar het jongste en het oudste kind
van onze opvang iets lekkers overhandigd hebben,
namelijk zelfgebakken koekjes. Dat werd zeer
gewaardeerd door de medewerkers van Veenhage.

ZieZoo directie
Per en Marriëtte geven hieronder weer wat er veranderd is in onze organisatiestructuur.
Beste ouders,
De afgelopen tijd hebben wij gereflecteerd over onze organisatiestructuur. ZieZoo is de afgelopen jaren
gegroeid met 2 kinderdagverblijven waardoor het aantal medewerkers eveneens groeide. Het werk nam
toe en we merkten dat het voor ons alleen niet meer te doen was. We werken immers, bewust, zonder
hoofdkantoor. Ook kwamen wij niet toe aan het uitbouwen van projecten zoals onze interne leeromgeving.
Bovendien hebben wij een leeftijd (☺) waarop we het fijn vinden om niet meer 7 dagen in de week, vaak
ook nog in de avonden, te werken. Als oprichters zijn we trots op ZieZoo, en vieren we in augustus ons 15
jarig bestaan, en we denken dat ons “kindje” nu groot genoeg is om dat deels los te laten.
Wij hebben de functies daarom herschikt. Daarbij hebben wij onze uitgangspunten niet uit het oog
verloren:
• Zo vinden wij het belangrijk dat de lijnen kort blijven en het huiselijke karakter van de locaties
behouden blijft. We streven na dat de locaties zelfsturend zijn. Zij kunnen flexibel inspelen op
behoeften van ouders en lokaal een functie vervullen, o.a. in de samenwerking met scholen.
• Met betrekking tot kwaliteit leggen wij de nadruk op de vloer. Door de platte organisatie is de
betrokkenheid van medewerkers groot.
Hoe werken wij nu?
Vorig jaar is Yvette Korporaal bij ons in dienst gekomen. Zij is pedagoge en heeft decennialang ervaring in
de kinderopvang o.a. als clustermanager en als directeur van een grote kinderopvang organisatie. Yvette en
Marriëtte kennen elkaar al langer vanuit een gemeentelijk netwerk. Yvette wilde ons tijdelijk een handje
helpen. Die samenwerking bevalt beiden zo goed dat Yvette nu samen met Per en Marriëtte de directie
vormt. Yvette is als Operationeel directeur verantwoordelijk voor het gehele primaire proces. Zij begeleidt
onze teamcaptains en de pedagogisch coaches.
Marriëtte houdt zich als Algemeen directeur bezig met de strategie en visie, HR waaronder ook werving en
selectie, PR en de leeromgeving (ons handboek en onze Academy).
Per heeft als Financieel directeur het financieel management, facilitaire zaken en het technisch beheer van
onze ICT systemen onder zich.
De vestigingen worden aangestuurd door een teamcaptain of een senior pedagogisch medewerker. We
hadden behoefte aan een cluster-teamcaptain die ook meerdere locaties kan coördineren, naast de senior
PM als vast gezicht op elke locatie. Die ondersteunen de teamcaptains en Yvette. Ook hebben zij extra
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aandachtsgebieden zoals praktijkbegeleiding (stage coördinator). Als een teamcaptain op vakantie is, kan
deze vervangen worden door onze roulerende teamcaptain. Zij houdt zich tevens bezig met onze
evenementen. De pedagogisch coaches begeleiden de medewerkers in hun pedagogisch handelen en
zorgen voor training en opleiding.
Wat verandert er voor u? Eigenlijk niets. Uw eerste contactpersoon blijft uw teamcaptain. Naast het
dagelijkse contact kan zij al uw vragen of verzoeken beantwoorden. Dit betreft ook vragen zoals de
plaatsing of de factuur. Waarschijnlijk weet u wie uw aanspreekpunt is (naast de mentor of pedagogisch
medewerker die de dagelijkse overdracht met u heeft). Mocht u twijfels hebben bij wie u moet zijn als u
een vraag heeft, spreek gerust iemand aan. Op onze website vindt u per locatie de teamleden met hun
functie terug.

Team
In ons team zijn er de afgelopen maanden geen wijzigingen geweest. We zijn blij dat iedereen weer lekker
aan de slag kan.
De oudergesprekken zullen ook weer opgestart worden zodra de corona maatregelen dat weer toelaten.
_______________________________________________________________________________________

Zomervakantie
We gaan er van uit dat we deze zomervakantie gewoon geopend kunnen zijn, waarschijnlijk nog wel met de
corona maatregelen. Misschien weet u al dat u een paar dagen weg wilt gaan, in eigen land. Of dat u thuis
blijft maar uw kind ook thuis wilt houden. Wilt u in de ouderportal aangeven wanneer uw kind komt en
wanneer uw kind afwezig zal zijn. Bij vakanties verzoeken wij niet alleen af te melden maar ook actief aan
te melden. U ontvangt later van ons nog het programma van de zomervakantie.

Ouderactiviteiten
In de vorige nieuwsbrief gaven wij al aan dat wij ZieZoo Xperience (de familiedag) hebben uitgesteld. Deze
stond voor 17 mei gepland. Omdat wij te veel ouders en kinderen verwachten, mag zo’n evenement nog
niet gehouden worden. Uiteraard hopen wij dat nog dit jaar te kunnen organiseren.

Het blijft een tijd waarin het anders gaat dan anders. Mocht u vragen hebben, stel ze gerust. We staan voor
u klaar!
Namens het team van Nootdorp,
Met vriendelijk groet,
Marjo Broekman – Teamcaptain Kindercentrum ZieZoo Nootdorp
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