Nieuwsbrief juli 2018
Wat gaan de laatste weken voor de zomervakantie weer TE snel voorbij. We genieten van
het mooie voorjaar wat eigenlijk erg zomers aanvoelt, kunnen veel buiten zijn, wat de
peuters toch altijd wel fijn vinden. Zandbak is dan toch wel favoriet om in te vertoeven.
Zo aan het eind van het schooljaar nog een aantal korte mededelingen.
Agenda/aandachtspunten
Aanmelden verlengde opvang voor 9 juli naar ploegmaatjes@gmail.com
Zomerfeest: woensdag 11 juli van 15.00 uur tot 16.30 uur
Schoonmaakweek maandag 16 juli t/m vrijdag 20 juli
ZOMERVAKANTIE maandag 23 juli tot zondag 2 september 2018
Zomerslotfeest:
Kom gezellig langs op ons zomerslotfeest op 11 juli.
De kunstwerken van de peuters worden tentoongesteld en op het plein hebben we
toepasselijke spelletjes met het thema kunst en kleur.
De intekenlijst voor de hapjes hangt inmiddels bij de deur.
Schoonmaakweek
Tijdens de laatste schoolweek (16 juli t/m 20 juli) gaan wij het lokaal en al het speelgoed
eens lekker opfrissen.
Wij vragen u speelgoed thuis schoon te maken maar ook tijdens de ochtenden de hoeken en
de keuken een frisse look te geven.
Als het lukt met het weer dan spelen wij buiten of in de gymzaal.
Verlengde opvang
Naar aanleiding van de mail van 26 juni hebben wij nog niet veel reacties ontvangen. Het is
nog geen 9 juli dus nog niet gereageerd....doe het snel dan kunnen wij beslissen of we na de
vakantie kunnen starten met de verlengde opvang.
Privacyverklaring
Ook Ploegmaatjes heeft een reglement opgesteld voor de nieuwe privacy wet. Deze is te
vinden op de website van Ploegmaatjes. Wij gaan ten alle tijden zorgvuldig met privacy
gevoelige informatie om.

Wet IKK
De Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) is op 1 januari 2018 in werking getreden.
De Wet IKK verbetert de kwaliteit en de toegankelijkheid van de kinderopvang. De nieuwe
kwaliteitseisen zijn opgedeeld in vier thema’s: de ontwikkeling van het kind centraal,
veiligheid en gezondheid, stabiliteit en pedagogisch maatwerk en kinderopvang is een vak.
Voor Ploegmaatjes zijn dat de volgende punten van belang
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. De PMers van Ploegmaatjes
bespreken de kinderen altijd met elkaar en hebben gezamenlijk de eindverantwoording.
Meer weten, kom gerust vragen wie de mentor van uw peuter is.
Kinder EHBO
Alle pedagogisch medewerkers hebben een cursus kinder EHBO gedaan bij het Oranje kruis
en hebben dit met succes afgesloten. Jaarlijks zal er een herscholing plaatsvinden.
Verantwoorde opvang
Pedagogische doelen zijn te vinden in het pedagogisch beleidsplan op de website.

De wet- en regelgeving rond kinderopvang noemt al sinds 2005 vier centrale pedagogische
doelen, die algemeen gedeeld worden:





het bieden van emotionele veiligheid;
het bevorderen van de persoonlijke competentie;
het bevorderen van de sociale competentie;
het bevorderen van de morele competentie, de overdracht van normen en waarden.
Afscheid
Wij nemen afscheid van best veel vertrouwde Ploegmaatjes gezichten.
Al iets eerder hebben wij afscheid genomen van
Jack Thakur (de Ploeg) en Jamie Wester (de Ploeg)
Voor de zomervakantie nemen wij afscheid van:
Dax Numan
(Binckhorst)
Victoria Gille
(Binckhorst)
Lincoln Kreeft (de Ploeg)
Bodi Smeets
(de Ploeg)
Jasmijn Wetzels (de Ploeg)
Harmen Mulder (de Ploeg)
Florens Moshin (de Ploeg)
Melle de Gooijer (de Ploeg)
Sefario Koster (de Ploeg)
Bram Muurling (de Ploeg)
Jim Lai
(de Ploeg)

Wij wensen jullie veel succes maar nog meer plezier in groep 1 van jullie nieuwe school.
Komen jullie nog eens zwaaien naar ons?
Dank voor jullie gezelligheid bij Ploegmaatjes.
De afgelopen weken hebben wij ook wat nieuwe gezichten mogen verwelkomen:
Philip vd Bogaert
Arisa Zakeri
Mekseb Abreha
Maryanela Mousa
Lucan Janssen
Lucas de Gooijer

vakantierooster schooljaar 2018-2019
Vakantie
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvak.
Paasvakantie
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

Eerste vakantiedag
Ma. 22 oktober 2018
Vr. 21 december 2018
Ma. 18 februari 2019
Vr. 19 april 2019
Di. 23 april 2019
Do. 30 mei 2019
Ma. 10 juni 2019
Ma. 15 juli 2019

Laatste vakantiedag
Vr. 26 oktober 2018
Vr. 5 januari 2019
Vr. 22 februari 2019
Ma. 22 april 2019
Vr. 3 mei 2019
Vr. 31 mei 2019
Ma. 10 juni 2019
Vr. 23 augustus 2019

Wij wensen iedereen een fantastische zomervakantie met veel zon, plezier en gezelligheid en zien
jullie graag weer terug vanaf maandag 3 september.

Zomerse groet van
Esther, Bea en Helma

