September 2020
Belangrijke data en studiedagen
19 t/m 23 oktober
Herfstvakantie De Waterwilg en De Winde
16 en 26 oktober
Studiedag De Waterwilg. ZieZoo open voor hele dag opvang
14, 16 en 30 oktober De Winde les tot 11:15 uur. ZieZoo vanaf 11:15 uur open voor opvang

Terugblik Zomervakantie
De 6 weken zomervakantie zijn omgevlogen. Wij zijn begonnen met lekker zomerweer en toen
kwam er extreem warm weer zodat wij het hitteprotocol in acht moesten nemen en wij zijn
geëindigd met storm en regen. De meeste activiteiten hebben gelukkig wel doorgang kunnen
vinden maar in de laatste week werd de activiteit voor de oudsten door Vlietlanden afgezegd en
hebben de medewerkers in een uur tijd een andere activiteit kunnen bedenken. Op de fiets naar
Rijswijk, Jumpsquare. In dezelfde week, op donderdag, zijn wij nog aangesloten bij de activiteit
Bootcamp in Den Haag.
Er zijn heel veel foto’s gemaakt door de medewerkers en daar wordt nog een fotocollage van
gemaakt die naar jullie toegestuurd wordt.

Brengen en Halen tijdens de Corona periode
Het valt op dat er toch nog regelmatig ouders naar binnen lopen tijdens het ophalen van hun kind.
De deur staat regelmatig open omdat er kinderen buiten spelen en naar binnen kunnen wanneer
zij dat willen. Het is echter niet de bedoeling dat ouders naar binnen lopen tenzij er een afspraak
gemaakt is met de ouder voor een gesprek. Ook dan is aanbellen wel fijn zodat de medewerker
weet wanneer de ouder aanwezig is en niet opeens binnen staat. Ook wij willen op de locatie ons
aan de Corona regels houden en de veiligheid bieden die gevraagd wordt. Aan de deur hangt een
formulier met de breng- en haal-regels. Hierna ziet u het formulier dat ook op de deur hangt.
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REGELS BIJ BRENGEN EN HALEN VAN DE KINDEREN
OUDERS GAAN NIET NAAR BINNEN
Brengen
• De deur staat ’s morgens bij het brengen op een kier
• Ouder belt aan, medewerker loopt naar de hal, kind komt zelf naar binnen en ouder blijft
buiten
• Informatie welke gedeeld moet worden met medewerker betreffende het kind kan
plaatsvinden op gepaste afstand maar ouder blijft wel buiten staan
Halen
•
•
•

Tijdens het halen belt de ouder aan, medewerker loopt naar de hal en ziet welke ouder het
is. Kind wordt door medewerker gehaald en gaat naar buiten naar de ouder toe
Indien nodig is er een overdracht op gepast afstand en ook hier blijft de ouder buiten staan
Wanneer kinderen buiten aan het spelen zijn en het kind wordt opgehaald, mag het kind
naar binnen om de tas, jas en andere dingen te halen. Ook hier blijven de ouders buiten
wachten

Medewerkers
Wij hebben afscheid moeten nemen van Leticia, onze dansvakkracht. Zij heeft ook een eigen
dansschool en wil daar meer tijd aan gaan besteden. Ze wil in de toekomst nog wel
dansworkshops voor ZieZoo geven. Op donderdag werkte voor de zomervakantie Ymke bij ons als
groenvakkracht. Zij zal af en toe nog in Nootdorp werken maar gaat meer werken op De Boerderij
in Voorburg en als algemene natuurcoach voor ZieZoo.
Ook komen er in het nieuwe schooljaar stagiairs bij ons werken. Op maandag en dinsdag Evelien,
zij gaat bij de peuters en BSO stage lopen en studeert Gespecialiseerd Pedagogsich medewerker
niveau 4. Op donderdag en vrijdag Dynah, zij doet niveau 1 en zal de BSO medewerkers
ondersteunen in alle voorkomende werkzaamheden. Op donderdag komt ook Lyanne in Nootdorp
werken. Zij doet de BBL opleiding en is sinds september 2019 bij ZieZoo in dienst.
In onderstaand overzicht de vaste medewerkers weergegeven en op welke dagen zij tot aan de
herfstvakantie op de locatie aanwezig zullen zijn (er zijn nog wel vakanties gepland maar die
worden intern opgelost).

Kindercentrum ZieZoo Nootdorp
’s Gravenweg 5, 2631 PM Nootdorp| 015 202 3125| nootdorp@ziezoo.nl

www.ziezoo.nl |

Twanny

maandag/dinsdag peuteropvang

Tirza

maandag/dinsdag/vrijdag BSO en donderdag peuteropvang

Geertrui

maandag/dinsdag/donderdag BSO

Jeffrey

maandag/dinsdag/woensdag/donderdag BSO

Carolien

maandag/dinsdag/donderdag BSO

Evelien

maandag/dinsdag/donderdag/vrijdag BSO

Sanne

maandag/dinsdag BSO

Marjo

maandag/dinsdag/woensdag/donderdag aanwezig op de BSO en/of aanwezig als
leidinggevende

Weekdag

Maandag

Dinsdag

Peuters

Twanny

Twanny

BSO

Tirza,
Geertrui,
Jeffrey,
Carolien,
Evelien,
Sanne

Tirza,
Geertrui,
Jeffrey,
Carolien,
Evelien,
Sanne

Jeffrey

Geertrui,
Jeffrey,
Carolien,
Evelien,
Lyanne

X

X

X

X

Marjo

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Tirza
Tirza, Evelien

Even voorstellen Bella
Hello my name is Bella! Ik ben een nieuwe peuter bij ZieZoo in
Nootdorp. Ik ga met de peuters Engelse woordjes leren. Doen jullie
allemaal mee?
ZieZoo werkt met Benny’s Playground, een Engelstalig
activiteitenprogramma voor peuters dat volledig aansluit bij de
belevingswereld van jonge kinderen. Het programma is gebaseerd
op de natuurlijke taalverwerving en gericht op begrijpen, spreken en
interactie. Peuters leren spelenderwijs. Ze spelen met taal, met
klanken, woorden en zinnen. Zonder dat ze zich daar bewust van zijn
groeit hun woordenschat snel. De oren van het heel jonge kind
staan wagenwijd open voor de klanken van een andere taal. Met het
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programma Benny’s Playground maken wij gebruik van deze zeer ontvankelijke fase voor
taalverwerving. Opbouw van het programma In het programma Benny’s Playground ligt de nadruk
op de verwerving van de basiswoordenschat. De woorden verwijzen naar de dagelijkse
gebeurtenissen en dingen waar peuters mee bezig zijn. De familie bestaat uit diverse handpoppen.
Naast Benny is er ook Bella. Bella spreekt en verstaat alleen maar Engels en zij moedigt de
kinderen aan om dit ook te doen. Voor de kinderen is de aanwezigheid van Bella het moment om
van het Nederlands over te schakelen naar het Engels. Vanwege de leeftijd en beperkte aandacht
zijn dit korte momenten.

Ouderraad
Onze locatie heeft 2 ouderraadsleden en zij treden beiden af. Eén ouderraadslid per 1 september
omdat de kinderen van de BSO afgaan en de andere ouderraadslid zal nog wel zorgen voor een
overdracht naar nieuwe ouderraadsleden maar zal dan ook stoppen. Dat betekent dat wij
dringend op zoek zijn naar ouders die in de ouderraad zitting willen nemen. Het liefst ook een
ouder wiens kind bij de peuteropvang zit, zodat beide doelgroepen vertegenwoordigd worden in
één ouderraad. Kijk voor meer informatie in ons informatieboekje voor ouders (dat u kan vinden
op de ouderportal) of mail naar: mailto:or.nootdorp.ziezoo@gmail.com

Namens het team van Nootdorp,
Met vriendelijk groet,
Marjo Broekman – Teamcaptain
Kindercentrum ZieZooNootdorp
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