
 

 
                                   

Nieuwsbrief  1e half jaar 2018 
 

Beste Ouders/Verzorgers,   

Hierbij de nieuwsbrief met alle weetjes. Veel leesplezier! 

 

 

Pedagogisch medewerkers 

 

Nathalie Uil 

Ook wel bekend als peuter juf van de Sterrenkinderen werkt nu al enige tijd op donderdag en 

is na de zomervakantie ook iedere maandag op de BSO te vinden. Nathalie is van alle 

markten thuis.   

 

Ellen van Winden 

Is nog iedere week met veel plezier op de BSO te vinden en verzorgd de leukste 

knutselactiviteiten. 

 

Ilvia Ooms 

Is onze vaste invalkracht op de BSO. Ilvia is een oud-leerling van de Leeuwenhartschool en 

klasgenoot van Emma. Ze komt graag terug en maakt er altijd een feestje van.   

 

Emma van Winden 

Ik ga weer terug de boeken in. Vanaf oktober start ik met de opleiding gespecialiseerd 

pedagogisch medewerker. Meer de verdieping in dus. De opleiding duurt een jaar en ik heb 

er ontzettend veel zin in! 

 

Stagiaires  

 

Lisa Mourits 

Lisa rond vrijdag 13 juli haar stage bij ons af. Volgend jaar begint ze aan haar examenjaar op 

een andere plek. Alle kinderen kunnen na schooltijd langs komen om haar gedag te zeggen. 

We hebben het ontzettend gezellig gehad en zullen haar zeker gaan missen! 

 

 

  



 

Nieuwe wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (IKK) 

 

Goede kinderopvang is van groot belang. Kinderen moeten zich veilig voelen en de ruimte 

krijgen om zich te ontwikkelen. De Rijksoverheid heeft daarom kwaliteitseisen opgesteld 

waaraan kinderopvangorganisaties zich moeten houden. Deze eisen zijn onderdeel van de 

wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK). 

 

Eerste Hulp aan kinderen 

Vanaf 1 januari 2018 zijn kinderdagverblijven en peuterspeelzalen verplicht hun werknemers 

op te leiden tot eerstehulpverleners. Op elk kinderdagverblijf en peuterspeelzaal moet altijd 

een werknemer aanwezig zijn met een geldig certificaat Eerste Hulp aan kinderen.  

Naast mijn BHV-diploma heb ik vanaf woensdag 11 juli 2018 ook mijn certificaat voor Eerste 

Hulp aan kinderen behaald (aangesloten bij het Rode Kruis).  

 

Mentorschap 

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een pedagogisch medewerker 

die werkt op de groep van het kind. De mentor is het aanspreekpunt voor de ouders om de 

ontwikkeling en het welbevinden van het kind te bespreken. In de buitenschoolse opvang is 

de mentor ook het aanspreekpunt voor het kind. 

Een ander verschil tussen dagopvang en buitenschoolse opvang is dat in de dagopvang de 

mentor verplicht is periodiek de ontwikkeling en het welbevinden van het kind met de ouders 

te bespreken. In de buitenschoolse opvang hoeft dat alleen als dat gewenst is. Na de 

zomervakantie zullen wij u meer informeren betreft het mentorschap. 

 

Kind ratio  

Voor kinderen van 7 jaar en ouder in de buitenschoolse opvang (BSO) gaat het maximaal 

aantal kinderen per pedagogisch medewerker omhoog per 1 januari 2019. Deze gaat van 1 

op 10 kinderen naar 1 pedagogisch medewerker op 12 kinderen. 

Indien de groep bestaat van 4 jaar en ouder gaat het maximaal aantal kinderen per 

pedagogisch medewerker van 1 op 10 kinderen naar 1 pedagogisch medewerker op 11 

kinderen. 

 

Controle kwaliteitseisen 

De GGD controleert of kinderopvangorganisaties voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen. 

Zij doen dit in opdracht van de gemeente. Gemeenten moeten handhavend optreden als 

organisaties niet voldoen aan de eisen. Dat kan bijvoorbeeld door een waarschuwing te 

geven of een boete op te leggen. De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt jaarlijks of 

gemeenten hun wettelijke taken op het gebied van kinderopvang uitvoeren. 

In het Landelijk register Kinderopvang (LRK) vindt u per kinderopvanglocatie een 

samenvatting van inspectieresultaten van de GGD.  

 

  

https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/zoeken/AlleOkoTypenZoekScherm.jsf


 

GGD 

14 december 2017 is er weer een onverwachte inspectie van de GGD geweest en wij zijn 

ontzettend trots met het resultaat. Het hele inspectierapport is terug te lezen op de website. 

Ook ligt het rapport altijd ter inzage op de BSO.   

 

 

AVG – privacy wet 

Vrijdag 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingegaan. 

Sinds die datum Geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie. De AVG 

vervangt daarmee de Wet bescherming persoonsgegevens. Met de AVG worden de privacy 

rechten van burgers versterkt en uitgebreid.  

We zijn er ons allemaal van bewust dat we zorgvuldig om moeten gaan met ouder/kind 

gegevens en andere vertrouwelijke gegevens.  

 

De foto’s op de website www.bsodemuzikant.nl zijn dan ook vanaf nu beveiligd met een 

code.  

 

Op de BSO liggen briefjes klaar waarin u kunt aangeven of er van uw kind foto’s op de 

website geplaatst mogen worden. Indien wij dit briefje getekend retour hebben ontvangen 

ontvangt u van ons de code om alle leuke foto’s op de website te kunnen bekijken. 

Wij vragen u dan ook om zorgvuldig met deze code om te gaan.  

 

Bijgevoegd als bijlage ons nieuwe beleid omtrent AVG.  

 

 

Folder 

De afgelopen periode zijn wij druk bezig geweest met het maken van een nieuwe folder. 

Nineke de Wit (moeder van Lise) is in opdracht aan de slag gegaan om tekeningen te maken 

en ze zijn prachtig geworden.  

Sander (broer van Emma) is grafisch ontwerper en heeft de tekeningen en tekst 

samengebracht tot een folder.  

 

Het resultaat is een schitterende folder welke bij de ingang van school en de BSO ligt om te 

bewonderen.   

 

  

http://www.bsodemuzikant.nl/


 

Activiteiten/ uitstapjes  

Terugblik  

 
❖ Voerstammetjes maken voor de vogels 

 
❖ Verjaardag Molly de hamster 

Hiep hoera Molly is 1 jaar geworden. Ze kreeg van alle kinderen wat lekkers en een 
nieuw hok (waar ze nu en dan nog wel eens uit ontsnapt).  
 

❖ Theater 
Op dinsdag worden wij blij verrast met theatervoorstellingen bedacht door de 
kinderen zelf. Iedereen geniet dan van de mooiste en grappigste toneelstukjes. 
 

❖ Carnaval 
De kinderen werden uit school opgewacht door clown pippelien en Indiaan zonnig. 
Iedereen mocht zich verkleden en schminken. De polonaise werd gedanst, gezongen 
en uiteraard ook lekker gegeten en gedronken. Alaaf!  
 

❖ Muziek 
Wekelijks is er een workshop ukelele waarin we leuke liedjes leren. Denk aan: How 
much is that doggy in the window? Lion King, en onze Hollandse vader Jacob.  
 
Ook worden we verwend met schitterende pianoconcerten van de kinderen en laatst 
hadden we zelf een fantastische drumsolo op de BSO! 
 

❖ Klein profijt 
Met de bolderkar wandelen langs de wilde paarden en schotse hooglanders, op naar 
klein profijt. Binnen zijn er leuke spelletjes te doen en konden we allemaal dieren 
bewonderen. Als afsluiter aten we daar een lekkere tosti. 
 

❖ Bakken 
Sommige dagen van de week, bakken wij brood en koek en cake.  
Met zijn alle aan de slag, als echte bakkers met veel gelach.   
 

❖ Speeltuin speelvlucht 
Wij zijn sponsor van de speeltuin en kunnen het daarom afhuren.  
Trampolinespringen, slingeren aan de kabelbaan of spelen met water, er was van 
alles te doen. En dan hadden we ook nog de speeltuin helemaal voor ons zelf met 
een heerlijk zonnetje op ons bolletje. Wij waren even met elkaar op vakantie.  
 

❖ Waterpret op de BSO 
Badjes uit, waterpistolen mee en spelen maar!  

 
Vakantie activiteiten  

❖ DJ workshop 
Meester Nik gaf les aan een echte draaitafel. Aan het einde gaven de kinderen met 
elkaar een spetterend optreden en hebben zij een eigen nummer opgenomen!  
   

❖ Sporten 
In de Gymzaal in Klaaswaal waren allemaal leuke sportactiviteiten georganiseerd. 
Slingeren aan touwen, salto’s maken, worstelen en trefbal. 
 

❖ Tiengemeten 
Heerlijk overvaren met de boot naar Tiengemeten om een ijsje te eten, zwemmen en 
de pony’s te verzorgen, wie wil dat nou niet? 



 

Openingsweken 2018  
Voorjaarsvakantie: 23 februari t/m 2 maart 2018 
Meivakantie:  7 mei t/m 11 mei 2018 
Zomervakantie: 16 juli t/m 20 juli 2018 
   13 augustus t/m 24 augustus 2017 
Herfstvakantie: 22 oktober t/m 26 oktober 2017 

Kerstvakantie:  24 december t/m 28 december 2018 

 

Sluitingsweken 2018 

Meivakantie:  27 april t/m 4 mei 2018 

Zomervakantie: 23 juli t/m 10 augustus 2018 

Kerstvakantie:  31 december t/m 4 januari 2018 

 

De opening/sluiting weken van 2019 worden na de zomervakantie bekend gemaakt. Graag 

ontvang ik van de ouder(s) welke dagen zij graag opvang wensen in de vakanties. Hieruit 

kan ik een planning voor het nieuwe kalenderjaar 2019 maken. Dit kunt u laten weten per 

email naar: bsodemuzikant@hotmail.com  

 

Buitenschoolse opvang tijdens studiedagen/middagen van school 

Als de school dicht is in verband met een studiedag, dan is de BSO de hele dag geopend. 

We noemen dit extra openstelling.  

Voor een vakantiedag en/of studiedag, rekenen wij altijd 9 uur (8.30 tot 18.00 uur). Ouders 

kunnen op deze studiedag hun kinderen naar de BSO brengen. Deze dagen worden niet 

meegenomen in het contract (apart gefactureerd).  

Op studiemiddagen is de BSO open van 12.00 tot 18.00 uur. De opvang is op basis van 6 

uur. De BSO gaat 2 uur eerder open. De extra uren (2 uur) worden ook apart gefactureerd. 

Wel kunt u alvast doorgeven of u gebruik wil maken van onderstaande 

studiedagen/middagen. 

 

Studiedagen/middagen 2018 voor zover bekend 

1e schooldag: 27 augustus 2018 BSO open van 08.30 tot 18.00 uur 

                                                          (kleuters vrij, klas 1 t/m 6 om 11.00 uur uit) 

Studiedag: 7 september 2018 BSO open van 08.30 tot 18.00 uur 

Studiedag: 31 oktober 2018 BSO open van 08.30 tot 18.00 uur 

 

Studiedagen/middagen 2019 voor zover bekend 

Studiedag:  18 januari 2019 BSO open van 08.30 tot 18.00 uur 

Studmiddag:  7 februari 2019 BSO open van 12.00 tot 18.00 uur 

Studiemiddag:  13 maart 2019 BSO open van 12.00 tot 18.00 uur 

Studiemiddag:  29 mei 2019  BSO open van 12.00 tot 18.00 uur 

Studiedag:  11 juni 2019  BSO open van 08.30 tot 18.00 uur  

 

 

  

mailto:bsodemuzikant@hotmail.com


 

Annuleren en opzeggen 

Eenmaal ingeschreven kan de opvangplaats tot een maand voor ingangsdatum kosteloos 

worden geannuleerd, daarna geldt een opzegtermijn van een maand. Als ouders de 

opvangplaats met dagen willen wijzigen, geldt eveneens een opzegtermijn van een maand. 

De opzegging dient schriftelijk (brief/mail) te gebeuren. 

 

Openingstijden   

Wij zijn maandag t/m vrijdag open van 14.00 tot 18.00 uur.  

Vakantiestudiedagen van 08.30 tot 18.00 uur. De opvang is op basis van een hele dag van 9 

uur.  

Studiemiddag is de BSO open van 12.00 tot 18.00 uur. De opvang is op basis van 6 uur.  

Ruilen/inhaaldagen gebruiken binnen een maand en niet met vakantie dagen. Er dient 24 uur 

van tevoren afgemeld te worden.   

 

Mocht u door file of een andere reden het niet redden om uw kind om 18.00 uur op te halen, 

willen wij u vriendelijk vragen om een tweede of derde persoon in te schakelen die er wel op 

tijd kan zijn. Graag wel telefonisch doorgeven. Alvast bedankt voor uw begrip.  

 

 

Oudercommissie 

Een oudercommissie adviseert de opvangorganisatie gevraagd en ongevraagd over het 

pedagogisch beleid en kwaliteit. Ook onderhoudt de oudercommissie contact met de ouders, 

de organisatie en de GGD. Er vinden regelmatig vergaderingen plaats. 

 

De oudercommissie leden zijn Manon Hebing (moeder van Puck Andeweg) en Marieke 

Groenendijk (moeder van Daan Groenendijk).  

 

manonhebing@gmail.com 

tijsjesmariek@hotmail.com 

 

 

Meldcode kindermishandeling  

Per 1 januari 2019 verandert de meldcode. De 5 stappen uit de meldcode blijven hetzelfde, 

maar het wordt een professionele norm om een melding te doen bij Veilig Thuis als er 

vermoedens zijn van acute en structurele onveiligheid. Om te bepalen of daar sprake van is, 

gebruiken professionals een afwegingskader in de meldcode. 

Dit afwegingskader helpt hen bij het wegen van het huiselijk geweld of de 

kindermishandeling en bij het beslissen. Professionals beslissen eerst of melden 

noodzakelijk is en dan of zij zelf hulp kunnen bieden of organiseren. De afwegingskaders 

voor in de meldcode zijn in de eerste helft van 2018 opgesteld door de beroepsgroepen die 

vallen onder de meldcode.  

 

Wij hanteren het protocol “kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag” van de 

brancheorganisatie kinderopvang.  

 

 

 

https://www.boink.info/de-oudercommissie-verantwoordelijkheden-adviseren-communiceren
https://www.boink.info/de-oudercommissie-verantwoordelijkheden-adviseren-communiceren
mailto:manonhebing@gmail.com
mailto:tijsjesmariek@hotmail.com


 

Kinderen ophalen uit de klas. 

Vanaf klas 1 komen de kinderen zelfstandig naar de BSO. De kleuters worden opgehaald bij 

hun klas. 

 

Oudergesprekken 

Oudergesprekken kunnen altijd gehouden worden. U kunt dan het beste even vooraf een 

afspraak maken.  

Heeft u een (10 minuten) oudergesprek met een leraar op school? U kunt dan indien er 

plaats is op de groep uw kind zonder kosten naar de BSO brengen. (Max. 30 minuten en 

geld alleen voor ouders met een contract). Dit geld niet voor klassenouder overleg.  

 

ZCKK-klachtencommissie 

Wij zijn aangesloten bij de centrale klachtencommissie. Wij hebben een jaarbrief ontvangen 

met een positief resultaat. In 2017 zijn er geen klachten ingediend.  Vanaf nu is het Zckk de 

Geschillencommissie geworden.  

 

Externe klachtenbehandeling 

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht via de interne klachtenprocedure, 

dan kunt u uw vraag of klacht voorleggen aan het onafhankelijke “Klachtenloket 

Kinderopvang”. Een medewerker van het klachtenloket zal uw klacht met informatie, gericht 

advies, bemiddeling proberen op te lossen.  

U kunt ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie 

Kinderopvang en peuterspeelzalen. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, 

deskundige commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak. Dat 

betekent dat beide partijen de uitspraak moeten nakomen en dat hoger beroep tegen de 

uitspraak niet mogelijk is. Meer informatie vindt u op Geschillencommissie Kinderopvang en 

Peuterspeelzalen.  

 

Facturering    

Een vriendelijk doch dringend verzoek om de maandelijkse factuur binnen de geldende 

termijn te voldoen. Een te late betaling veroorzaakt onnodige problemen bij de 

betalingsverplichtingen van de BSO. Hopende op uw begrip. 

Rekening/IBAN-nummer: NL78 TRIO 0198 3952 56 

 

Administratiekosten 

Bij een wijziging in een lopend nieuw contract, rekenen wij € 7,50 administratiekosten.  

 

Website   

De website wordt per maand bijgehouden, inclusief de laatste foto’s!  

Website: www.bsodemuzikant.nl 

Email: bsodemuzikant@hotmail.com 

Tel.: 06-12461815   

 

Tot de volgende nieuwsbrief! 

 

Vriendelijke groet,  

Emma van Winden                                  

file:///C:/Users/User/Documents/De%20Muzikant/2014/Nieuwsbrieven%202014/www.bsodemuzikant.nl
mailto:bsodemuzikant@hotmail.com

