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Nieuwsbrief derde kwartaal
Hoffelijk bouwen aan de toekomst
In dit item;
Behandelde thema’s

HERFST

“Herfst”
“De tandarts”
“De kinderboekenweek”
“Halloween”

De herfst is alweer begonnen. De zon heeft plaats
gemaakt voor de regen en de bladeren vallen uit de
bomen. Tijdens deze koude dagen proberen wij de
groep zo gezellig mogelijk te maken. Zo zie je dat de
Ariane groep een bank er bij heeft waar de kinderen
lekker kunnen hangen. Tevens zie je ook allemaal
versieringen hangen die de kinderen zelf hebben
gemaakt.
De komende periode staat de thema Feestdagen
centraal. De kinderen gaan in hun groepen de
volgende feestdagen doorlopen.
- Halloween,
- Sint Maarten,
- Sinterklaas,
- Winter,
- Kerst.

Activiteiten
“Monkey Town”
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DE TANDARTS
Elke kind heeft wel is een bezoekje gebracht bij de
tandarts. Door deze thema aanbod te brengen, leren
de kinderen op een speelse wijze te maken met de
taken van de tandarts. De kinderen hebben hun
ervaringen gedeeld in de groep. Hier kwamen zowel
positieve als negatieve verhalen uit. Tevens hebben
wij het tandenpoetsen aanbod gebracht door de
stappen samen door te nemen. De kinderen weten
heel goed hoe zij de tandenborstel moeten
gebruiken. Tot slot hebben de kinderen een
tandpasta tube geknutseld.

Belangrijke data
Belangrijke data voor
komend kwartaal

DE KINDERBOEKEN WEEK
De Kinderboekenweek is van start gegaan met de thema; Op reis naar… Week 40 tot en met 42
hebben de kinderen diverse activiteiten gedaan omtrent deze thema. Zo hebben e boekjes
geknutseld, zijn ze naar de bibliotheek geweest en hebben ze verschillende vervoersmiddelen
getekend.
Tevens heeft een van de stagiaires het met de kinderen gehad over de verschillende voortuigen
en met welke voertuigen ze op vakantie zijn geweest
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DAGJE MONKEY TOWN
Een uitje hebben de kinderen wel verdient!
Zo besloten wij om de kinderen mee te nemen naar Monkey Town. De
kinderen genoten van het spelen. Geweldig om te zien hoe zij hun eigen
grenzen opzoeken en zich ontwikkelen. Zo nu en dan hoor je een kind roepen
‘’Tante Chips kijk is wat ik kan’’. Daar ging Jannad, ze klom helemaal tot aan
boven. De jongens vroegen Meester Pizza mee om te lasergamen. Na een
lekkere patatje konden de kinderen weer vol energie verder ravotten.
Na een gezellige middag waren de kinderen zo uitgeput dat we met ze alleen
een film keken op de groep.

THEMA HALLOWEEN
Lekker griezelen, daar draait het de komende weken om. Samen met de
kinderen de groep zo versieren dat het een gezellige griezelige boel wordt. De
kinderen vonden het grappig om de pompoenen te versieren. Natuurlijk hebben wij geen gebruik gemaakt van echte
pompoenen, maar hebben we de kinderen hun eigen creativiteit laten gebruiken. Zo hebben ze zelf poppengezichten
geknutseld en kleine mandarijntjes versiert. Als je aan Halloween denkt dan denk je natuurlijk ook aan spinnetjes en
spinnenwebben. De kinderen in de boven groep hebben van ballonnen hun eigen mummie gezichten geknutseld. Verder
hebben de kinderen maskers gemaakt en een griezelfilm gekeken.

Afscheid☹…
Gepaard met heel veel teleurstelling moeten wij bij Kids Paleis afscheid nemen van onze kindjes Shawn en Amani. Wij
hebben heel wat momenten samen mogen doormaken en ontzettend van jullie aanwezigheid genoten. Wij wensen jullie
heel veel geluk en liefde toe!
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Staking 6 november
De onderwijsstaking op 6 november aanstaande gaat definitief door, dit betekent dat er voor veel ouders opvang geregeld
moet worden. Uitgangspunt is dat de schoolbesturen zich moeten inspannen om opvang te regelen voor de kinderen als
leerkrachten staken. ‘Bij voorkeur vindt de opvang van leerlingen plaats door de basisschool zelf. Mocht dat niet kunnen,
dan kan de school externe buitenschoolse opvang regelen. Als ouders hierom verzoeken, heeft de school ook een wettelijke
zorgplicht voor de organisatie van externe buitenschoolse opvang.
Kids Paleis zal met aankomende staking op 6 november opvang bieden vanaf 08:00u. Gezien deze schoolsluitingsdag en/of
schoolvrije dag, zullen deze extra uren worden berekend op de nota’s van december, wij vragen u hier rekening mee te
houden.

Stint opnieuw voor keuring bij RDW
Stint-eigenaar Edwin Renzen heeft de namens fabrikant Stintum
een ruim 500 pagina’s tellende aanvraag ingediend bij het
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De stint zou nu
voldoen aan alle eisen die de keuringsdienst stelde: zijspiegels,
een stalen rolkooi en een beensteun voor de bestuurder. Het
ministerie geeft vervolgens opdracht aan de RDW om de
‘bijzondere bromfiets’ te beoordelen.
Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat)
heeft aan de Tweede Kamer verzwegen dat er fouten zijn gemaakt
bij de keuring van de stint in 2011. De stint had een te lange
remweg en mocht daarom niet worden toegelaten. Dat gebeurde
wel. Kids Paleis en de kinderen hebben naast veel plezier, ook
gemak ervaren bij gebruik van de Stint, tevens zijn wij van mening
dat de Stint het beste aansluit op de vervoerbehoeftes van de
kinderopvang. Wij volgen daarom de ontwikkelingen op de voet.

De Verbeterde Meldcode in de Praktijk
De Taskforce kindermishandeling onder voorzitterschap van Eberhard van der Laan, heeft gerapporteerd dat ongeveer
120.000 kinderen jaarlijks te maken krijgen met huiselijk geweld en/of
kindermishandeling. Minstens zo verontrustend is de conclusie dat de
schade die ontstaat bij kinderen als gevolg van kindermishandeling ook op
momenten dat ze volwassen zijn nog steeds een grote negatieve invloed op
hun leven heeft.
De gemeente Amsterdam, Veilig Thuis en BOinK organiseren vier
bijeenkomsten voor leerkrachten, pedagogisch medewerkers en andere
betrokken professionals uit beide sectoren.

Waarom deze bijeenkomsten?
Op 1 januari 2019 is de Verbeterde Meldcode van kracht geworden. Aan de
bestaande meldcode is het afwegingskader toegevoegd. Dit afwegingskader
moet het voor professionals in onderwijs en kinderopvang eenvoudiger
maken om de meldcode toe te passen. De rol van Veilig Thuis als advies- en
meldpunt is uitgebreid. Teneinde te voorkomen dat kinderen na verhuizing
of anderszins uit beeld raken heeft Veilig Thuis ook een zogenaamde
radarfunctie gekregen.

Doel van de bijeenkomsten
Op deze bijeenkomsten krijgen leerkrachten, pedagogisch medewerkers en
andere betrokken professionals uit het onderwijs en de kinderopvang
gerichte informatie over de Verbeterde Meldcode en hoe deze toe te passen.
Hierbij komt de samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang en Veilig
Thuis nadrukkelijk aan de orde. De deelnemers gaan na de pauze uiteen in
leertafels waarbij vooral de knelpunten uit praktijk aan de orde zullen
komen. Naar aanleiding van de brochure ‘De Meldcode in praktijk’ zullen zaken als vechtscheiding, oudercheck, zorgen
over kinderen delen en gesprekken voeren met ouders in deze leertafels aan de orde komen.
Kids Paleis zal 14 november bij De Meervaart Amsterdam deze bijeenkomst bijwonen.
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Plannen verbetertraject kinderopvangtoeslag
De Belastingdienst Toeslagen werkt momenteel in samenwerking met het
Ministerie van Sociale Zaken en partijen uit de sector intensief aan het
verbeteren van de processen rondom het aanvragen en wijzigen van de
kinderopvangtoeslag.
In de praktijk blijkt dat een groot deel van de ouders te maken krijgt met
onduidelijkheden en problemen met de kinderopvangtoeslag en zelfs ernstig
in de problemen kan komen omdat zij (veel) toeslag moeten terug betalen.
Dit heeft ook te maken met het feit dat de kinderopvangtoeslag die ouders
krijgen eigenlijk een voorschot is.
De hoogte van het bedrag wat maandelijkse uitgekeerd wordt, is een
inschatting op basis van meerdere gegevens. Bijvoorbeeld het aantal uren
opvang wat wordt afgenomen, de uurprijs, maar ook het inkomen van
ouders. Het bedrag wordt berekend op basis van schattingen door de ouder
zelf en die schattingen kunnen immers niet altijd volledig correct zijn. Dat
kan leiden tot wijzigingen en daarmee helaas ook tot – soms hele hoge –
terugbetalingen, de zogenaamde ‘terugvorderingen’.
Door het verbeteren van de huidige procedure en de informatie rondom de
kinderopvangtoeslag wil het kabinet voorkomen dat er dergelijke hoge
terugvorderingen ontstaan. De verbetervoorstellen leest u >>hier<<

Oudercommissie
Wij stellen aan u voor Assia, Demelza en Erica. Zij maken allen deel uit van oudercommissie Kids Paleis.
De Wet Kinderopvang geeft ouders het recht de buitenschoolse opvang te beïnvloeden op belangrijke beleidsonderwerpen.
Hiervoor is er een oudercommissie zij hebben het recht (on)gevraagd te adviseren over:
‣
‣
‣
‣
‣

de uitvoering van het kwaliteitsbeleid, in het bijzonder het pedagogisch beleid (m.b.t. de kwaliteit van het
personeel, de groepsbezetting en het pedagogisch beleid)
het algemeen beleid op het gebied van voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid
de openingstijden
vaststelling en wijziging van de klachtenregeling
wijzigingen van de prijs van de kinderopvang

Het reglement oudercommissie beschrijft de regelingen en afspraken waarbinnen de medezeggenschap bij Kids Paleis
uitgevoerd wordt, zoals bijvoorbeeld het uit te voeren beleid. De oudercommissie bepaalt zelf haar werkwijze en
taakverdeling en legt dat vast in een huishoudelijk reglement.
De oudercommissie heeft als doel de belangen van de kinderen en de ouders van Kids Paleis waar de oudercommissie aan
verbonden is zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen.
De oudercommissie bevordert een goede en heldere informatie aan ouders, de betrokkenheid van ouders bij de
kinderopvang en fungeert als aanspreekpunt voor ouders met klachten en informeert hen zo nodig over de
klachtenprocedure. Zij zijn te bereiken via navolgende mail: oc@kidspaleis.nl
Indien er ouders zijn die zich willen opgeven om zich aan te sluiten bij de oudercommissie van Kids Paleis dan bent u van
harte welkom. U kunt u interesse kenbaar maken aan onze vestiging of via info@kidspaleis.nl.

Tariefsverhoging
Kids Paleis heeft haar koers gezet de kwaliteit van haar kinderopvang sterk te verbeteren in belang van de kinderen. Er is
sprake van een groeiend besef dat kinderen andere competenties nodig hebben voor de samenleving van de toekomst. De
ontwikkeling van onze jongste kinderen in de Ariane groep 4 tot 6 jaar, is een andere dan de ontwikkeling vanaf een jaar
of zes oftewel kinderen van de groepen Alexia en Amalia 4 tot 13 jaar. ‘Tot ongeveer zes jaar is het sociaal-emotionele
welbevinden van jonge kinderen het eerste opvoedingsdoel, pas daarna gaat het schoolse leren een belangrijke rol spelen.
De kinderopvang heeft specifieke expertise waar het gaat om de ontwikkeling van kinderen via spel. Onze pedagogisch
werkers dienen adequaat (c.q. zoals nodig is) te kijken naar wat onze kinderen nodig hebben en verrijken dit spel. Hierbij
is de kern het scheppen van voorwaarden om het spel van kinderen te stimuleren door het grijpen en creëren van kansen
voor ontwikkeling. Om dit te realiseren heeft Kids Paleis een (nieuw) scholingsplan samengesteld voor onze pedagogisch
werkers.
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Buitenschoolse opvang van hoge kwaliteit is cruciaal voor kinderen en is verankerd in de Wet Kinderopvang. Onze visie en
missie is echter ook gericht op het ondersteunen van ouders in het combineren van werk en de zorg en opvoeding van
onze kinderen. Dat het bevorderen van de arbeidsparticipatie een belangrijk doel van de overheid is, blijkt ook uit de wijze
waarop de kinderopvang wordt gefinancierd. Samen met de oudercommissie willen wij het kinderopvangaanbod zo goed
mogelijk afstemmen op de vragen en wensen van onze ouders, zodat zij arbeid en zorg zo goed mogelijk kunnen
combineren. De toename van het aantal burn-outs en andere stressgerelateerde klachten bij (jonge) ouders geeft aan hoe
moeilijk het is om een goede balans tussen werk en privé te vinden. De combinatie van arbeid, opvoeding en zorg, waarin
ouders ook nog een carrière opbouwen, al dan niet in combinatie met studie, kan Kids Paleis ontzorgen. Wij zijn bovendien
‘partner in de opvoeding’. Dit laatste is essentieel voor een nieuwe generatie jonge ouders die door een veranderende
samenleving geconfronteerd wordt met grote uitdagingen waar het gaat om de arbeidsmarkt en veranderende sociale
verhoudingen.
Kids Paleis treedt primair met oudercommissie in dialoog om de beargumentatie van onze tariefsverhoging voor te leggen.
Het nieuwe uurtarief mag pas met u gecommuniceerd worden als de adviesprocedure met de oudercommissie juist is
doorlopen. Hierna wordt het (nieuwe) uurtarief aan ouders gecommuniceerd.

Verjaardagen
Van Harte Gefelicitééérd!

Maher

Sanae

Jannad

Jace

12-07-2014

07-08-2012

10-08-2012

30-08-2013

Jonathan

Celina

Mina

Imran

07-09-2013

14-09-2010

16-09-2014

05-10-2010

Shygairo

Laith

21-10-2010

26-10-2010
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Belangrijke data!

03-11 Verjaardag Uways
05-11 Nationale stakingsdag onderwijs
06/07-11 Studiedagen lukas
11-11 Sint Maarten
12-11 Verjaardag Tasniem
14-11 Verjaardag Yigit
18-11 Observatie individuele PM’ers door pedagogisch coach
20-11 Verjaardag Rayan Gueriguer
22-11 Kwaliteitsobservatie pedagogisch beleidsmedewerker
28-11 Verjaardag Zehra en Zumra
29-11 Verjaardag Rayan Khalaj

Voor alle actualiteiten, fotoverslagen en feeds, check onze Instagram en/of Facebookpagina of op www.kidspaleis.nl
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