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Voorwoord

VOORWOORD
Beste ouders,
Eindelijk krijgt u onze nieuwsbrief over de periode 2015.
Samen met mijn team en onze kinderen hebben wij een fantastische
periode ervaren.
Ter herinnering
Ik houd iedere vrijdag spreekuur. U kunt zonder een afspraak bij mij terecht
voor een uitgebreid overdracht, informatie, klacht en of het maken van een
vervolg afspraak.
DE BEZETTING
Uw BSO bestaat nog steeds als een stichting met:
-

Dhr. Bhiem Autar, als houder van de stichting

-

Dhr. Ishwar Poetoe, als toezichthouder

-

Dhr. Radjen Ramnath als toezichthouder

De praktijk bestaat uit
Sarika Mathoera
(onderwijsassiste)
Michael Prithipal
( gespecialiseerd
Pedagogisch
werker en
coördinator van
uw BSO)

Uw
hoofdpedagogisch
werker
Marijke Sawirja
(maatschappelijkwer
ker)
Uw
groepspedagogisch
werker

Maltie Ramnath
(onderwijsassistent)
Invalkracht

Stagiair

1

DE STAMGROEP
De huidige stamgroep bestaat uit 24 kinderen, verdeeld over 5 dagen in de
week. De leeftijden zijn van 4 tot 12 jaar. Door de huidige samenstelling
heeft ieder kind een leeftijdsgenoot. Dit komt de groepscohesie ten goede.
HET PEDAGOGISCH KLIMAAT
Om ervoor zorg te dragen dat het pedagogisch klimaat tot haar recht komt,
wordt de groep verdeeld bij een aanwezigheid van meer dan 10 kinderen
per dag, op deze manier heeft de stamgroep voldoende ruimte om kind te
mogen zijn. De Pw-ers selecteren een groepje kinderen tijdens het
eetmoment. Na het eten gaat een groepje kinderen met de Pw-er mee naar
het 2e opvanglokaal (lokaal 10) en blijft een groepje kinderen bij mij in het
hoofdlokaal. In samenspraak met de Pw-ers onderling worden er activiteiten
aangeboden. U kunt denken aan bewegen, voorlezen, huiswerk, naar buiten
gaan en vrijspel. De Pw-ers observeren het gedrag van de kinderen, bieden
begeleiding en geven aandacht aan de persoonlijke competentie van het
kind.
Om het kind uitdaging te bieden maken wij gebruik van uitdagend speel
materiaal, u kunt denken aan materiaal wat de wereld presenteert zoals
echte potten en pannen, rijst en erwten etc., wij bieden ook concreet
materiaal zoals een speelgoed auto. Hiernaast is er ook open materiaal
aanwezig zoals: een melk pakje of een leeg flesje.
Recent hebben wij een hele doos met educatief materiaal van Mw. Jong-ATai gedoneerd gekregen. De kinderen en wij zijn er erg blij mee. Wij danken
mevrouw voor deze gift.
ORGANISATORISCH
Inspectie
Wederom hebben wij inspectie gehad van de belastingdienst. Dit keer was
er een inspecteur van de afdeling kinderopvangtoeslag en een algemene
handhaver.
Onze formules, facturen, contracten, personeelsgegevens en presentie
register zijn goed beoordeeld. Hieronder treft u een tabel aan met de
nieuwe uur tarieven (http://financieel.infonu.nl/).
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Soort kinderopvang

Leeftijd

Tarieven per uur in 2015

Tarieven per uur in 2016

Dagopvang

0-4 jaar

€ 6,84

€ 6,89

Buitenschoolse kinderopvang

4-12 jaar

€ 6,38

€ 6,42

Gastouderopvang

0 - 12 jaar

€ 5,48

€ 5,52

Hiernaast is er ook bezoek geweest van de GGD inspectie. U heeft in het
inspectierapport kunnen lezen dat ons pedagogisch klimaat met een
voldoende beoordeeld is.
Echter heeft de toezichthouder en de handhaving geëist om een
beleid/protocol op te stellen omtrent de veiligheid “Buiten”.
Ik heb samen met mijn team een online risicomonitor uitgevoerd, een
interview gehad met de wijk/jeugd agent en een telefonisch interview gehad
met veilig.nl. Met de verzamelde informatie ben ik er in geslaagd om een
beleid op te stellen en hiermee ook een protocol. Een protocol geeft aan
hoe een Pw-er dient te handelen n bepaalde situaties.
Ook heeft de toezichthouder de ouderbetrokkenheid beoordeeld. Helaas
met een onvoldoende. Dit heeft ermee te maken met de toegankelijkheid
van informatie zoals het klachtrecht. De toezichthouder vindt dat wij u niet
voldoende informeren. Echter is dit niet waar en is de observatie van de
toezichthouder gebaseerd op een moment opname.
U bent op de hoogte van onze klachtprocedure, denk aan de informatie wat
u meekrijgt in het intakegesprek , informatiegids en de spreekuur. Hiernaast
bent u op de hoogte van de mededelingen map, “lees mij”, op onze deur en
de informatiemap in de vitrine.
Wat ga ik hieraan doen:
Onze website is nog niet af, dit heeft te maken met het feit dat ik geen
verouderde documenten op de website wil hebben. Ondertussen heb ik
aangevulde- en aangepaste documenten doorgestuurd naar de website
maker, met het verzoek om de website voor 01-11-2015 toegankelijk te
maken. Echter weet ik niet of dat haalbaar zal zijn.
Derhalve heb ik de map voor ouders aangevuld met extra informatie en
geplaats op de kast naast de stoel voor de ouder. Dit is de stoel voor de
streep waar u op uw kind wacht bij het ophalen. U heeft te allen tijde het
recht om een kijkje te nemen in deze map. Mocht u een kopie willen, vraag
aan de dienstdoende Pw-er om deze voor u te kopiëren en of digitaal voor u
op te sturen. Hiernaast kunt u via onze e-mail gegevens en of informatie
opvragen aan mij op: shriganesha-nso@hotmail.nl.
HET OUDERRECHT
Om te kunnen en te willen voldoen aan de kwaliteitseis kinderopvang is het
noodzakelijk om een oudercommissie d(OC) te hebben. Huidig bestaat deze
uit 3 leden. Namens de OC vraag ik aan u om uw toestemming om uw e-mail
adres te geven, aan de OC. Uw OC heeft uw e-mail nodig om u te kunnen
informeren. U kunt mij per e-mail uw toestemming aan mij geven.
Zonder uw toestemming kan ik uw e-mail niet doorgeven aan de OC en
hiermee kan de OC u niet informeren en of uitnodigen om te vergaderen.
Klachten
De geschillencommissie, sKK, heeft mij geïnformeerd over de nieuwe
ontwikkelingen. Vanaf periode 2016 wordt er een landelijke
geschillencommissie opgericht in Den Haag. Ik ben er al op voorbereid, maar
ik kan echter nog niets doen. Zodra ik een bericht uit Den Haag ontvang, zal
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ik u op de hoogte stellen. Tot die tijd houden wij aan de huidige klacht
procedure. ( In de oudermap vind u een uitgebreide beschrijving ).
OUDERBORREL
• Het spijt mij u te berichten dat de opkomst op de laatste ouderborrel zeer
slecht was. Ergens is dit niet gek. Uit mijn evaluatie blijkt dat ik de
ouderborrel niet meer in de zomer moet organiseren. De eerst volgende
ouderborrel wil ik dan samen met u plannen. Te zijner tijd zal ik u
benaderen om een voorstel.
DE KOMENDE PERIODE
De meeste van u weet dat er binnenkort Divali is. Uw BSO slaat dit niet over
natuurlijk. Het leuke is dat dit jaar St. Maarten en Divali op een dag vallen.
Ik vind dat wij dit moeten vieren.
De secretaris
van uw OC stelt
het volgende
voor:
Daar de school
op donderdag
12/09 gesloten
is, lijkt het haar
super om op
woensdag 1109 een kleine
bijeenkomst te
hebben op de
BSO, ouders

samen met de kinderen.
Gezien het feit dat het dan ook divali avond is, kan dit initiatief helaas niet
doorgaan.
De BSO zal zich de komende periode richten op alle hoogtij dagen en heeft
de hoogtijdagen dan ook als thema.
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UW PW-ERS AAN HET WOORD
Sarika Mathoera
Allereerst wil ik zeggen dat ik in januari jl. een dochtertje erbij heb, We
hebben haar Divya genoemd.
Wat voor mij het werken op de BSO extra leuk maakt, is dat ik van kinderen
houd, dit zorgt ervoor dat ik mijzelf kan inleven in de belevenis van de
kinderen. Hiernaast ben ik graag creatief bezig, op deze manier bied ik mijn
hobby aan om de ontwikkeling van de kleine motoriek en de cognitieve
ontwikkeling te begeleiden.
De kinderen verrassen mij vaak met hun verhalen. Op mijn beurt zet ik dit
bijzonder moment in voor het begeleiden van de interactie tussen de
kinderen onderling. Het leukste blijft natuurlijk de spelletjes. Ik volg de
kinderen en observeer het gedrag. Dit doe ik om de vervolgstappen in hun
ontwikkeling te signaleren.

Marijke Sawirja
Mijn naam is Marijke. Ik ben sinds kort op de maandag, donderdag en
vrijdag werkzaam op de BSO.
Ik vind het fijn om samen met de kinderen te knutselen, spelen met de
kapla, kwartetten of praten over van alles en nog wat. Uiteraard bied ik de
kinderen ook ondersteuning en begeleiding in hun ontwikkeling.
Wat ik heel erg leuk vind is dat de kinderen mij de hindoestaanse taal en
uitspraak hebben geleerd z.a. nani is oma, bhai is broer. Maar ja, ik spreek
de hindoestaanse namen uit met een Javaanse uitspraak, tot hilariteit van
de kinderen.
Ook heb ik het hindoeïsme leren kennen; Ik heb Michael hier voor lastig
gevallen met mijn vragen.
Het slotgedachte
Wij zijn er voor elkaar en samen maken wij er iets moois van.

Maha Lakshmi namas tubhiam
namas tubhiam Sureshwari
Hari Priya Namas tubhiam
Namastubhiam Dayanedhe
Namostuteh Maham Mai
Shri pathe Sur pujate
Shank Chakra Gadaashte
Shri maha Lakshmi mata namostoete
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