
n  Ruimere openingstijden
Vanaf maandag 29 augustus biedt het kinder-
centrum de mogelijkheid om uw kind(eren) 
‘s avonds tot 18.15 uur op te halen. Om 
voor deze verruimde openstelling in aan-
merking te komen, moet u zich persoonlijk 
aanmelden per e-mail via info@bieenkorf.nl
Uw kind kan op de Bieënkorf worden opge-
vangen van 7.00 uur tot 18.15 uur.
Deze ruimere openingstijd is een experi-
ment zodat we kunnen bekijken hoe we 
hier per 2017 mee omgaan. Mocht u echter 
behoefte hebben aan nog ruimere ope-
ningstijden, wilt u dit dan ook melden?

n  Kindercentrum de Bieënkorf 
en Trias Jeugdhulp

Sinds februari 2016 werkt Kindercentrum 
de Bieënkorf nauw samen met Trias Jeugd-
hulp. De expertise van Trias wordt ingezet 
bij kinderen die net even wat meer begelei-
ding nodig hebben. Dit om deze kinderen 
betere kansen te bieden. De ouders zijn 
op de hoogte indien Trias wordt ingezet. 
Deze samenwerking is een pilot tot aan de 
zomervakantie. In een klein groepje op het 
kindercentrum wordt een aantal kinderen 
door een Trias medewerker begeleidt.  

Zo blijven de kinderen in hun eigen omge-
ving en is de hulp dicht bij huis. De mede-
werker van Trias sluit aan bij de hulpvraag 
van het kind en de ouders. Hierbij wordt 
gezocht naar aansluiting in de begeleiding 
van de alledaagse situaties in de opvoeding 
en naar oplossingen en mogelijkheden. De 
ontwikkeling van sociaal-emotionele vaar-
digheden, op je beurt wachten, antwoord 
geven, begeleiding van samenspelen en 
schoolvoorbereidende vaardigheden staan 
hierbij centraal. Door middel van obser-
vatie en behandeling wordt tevens samen 
met de ouders gekeken naar een pas-
sende schoolkeuze voor het kind. Naast de 
begeleiding in kleine groepjes wordt er ook 
regelmatig samengewerkt met de reguliere 
peuterwerkgroep. Hierdoor ontstaat er 
tussen de verschillende medewerkers een 
kruisbestuiving t.a.v. van de begeleiding. 
Kindercentrum de Bieënkorf en Trias vinden 

het een stap vooruit dat kinderen in Wijhe 
het peuterwerk kunnen volgen met extra 
begeleiding. 

n  Overdracht schriftjes  
kinderen tot 2 jaar

Op de Knorretje groep is het de gewoonte 
om voor kinderen tot en met 2 jaar iedere 
dag in het schriftje te schrijven. Na over-
leg met de oudercommissie hebben we 
besloten om dit schrijven in de schriftjes te 
minimaliseren. Voor ouders zijn slaaptijden 
en eet/drink historie van belang. Dit blijven 
we noteren en dit wordt ook altijd monde-
ling overgedragen. Voor de rest willen we 
het schrijven beperken tot 1 keer per week. 
Het schrijven van schriftjes kost namelijk 
veel tijd. We vinden het daarom belangrijker 
om de tijd daadwerkelijk aan de kinderen te 
besteden. Is er iets ongewoons of bijzonder 
leuks voorgevallen dan wordt dat natuurlijk 
in het schriftje vermeld en/of mondelinge 
overgedragen. Daarnaast zijn we aan het 
onderzoeken of en op welke wijze de over-
dracht in de toekomst digitaal kunnen doen.

n  Parkeren op woensdagavond 
13 juli t/m maandag 18 juli

Op woensdagavond 13 juli zal de parkeer-
plaats van ’t SPOC volgestort worden met 
zand i.v.m. het jaarlijkse beachvolleybaltoer-
nooi. De parkeerplaatsen kunnen tot en 
met maandag 18 juli niet worden gebruikt. 
Wij vragen u om tijdens deze dagen langs 
de Lange Slagen te parkeren en hierbij de 
nodige voorzichtigheid in acht te nemen 
zodat het parkeren niet tot gevaarlijke situa-
ties leidt voor de kinderen. We hopen dat u 
begrip heeft voor de overlast.

n  Bieënkorf Beach in de grootste 
zandbak van Wijhe

Op vrijdag 15 juli wordt er een Bieënkorf 
Beach voor kinderen van 0-4 jaar geor-

ganiseerd. Alle kinderen met (gast)ouders 
zijn welkom vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur 
om in de grootste zandbak van Wijhe te 
komen spelen. Voor koffie, limonade en een 
versnapering wordt gezorgd. De kinderen 
die deze dag aanwezig zijn op het peuter-
werk en kinderdagverblijf zullen samen met 
de Pedagogisch Medewerkers ook komen 
spelen. ’s Middags kan de beach gebruikt 
worden door de BSO kinderen. We hopen 
dat jullie allemaal komen.
In verband met de catering graag opgeven 
via: info@bieenkorf.nl. Uiteraard vindt deze 
activiteit alleen doorgang bij mooi weer.

n  Beachtvolleybaltoernooi
Op zaterdag 16 juli doen twee teams met 
medewerkers en bestuur van de Bieënkorf 
mee met het beachvolleybaltoernooi op de 
parkeerplaats van ‘t SPOC terrein. Komt u 
ons aanmoedigen?

n  Cursus Pravoo
Alle Pedagogisch Medewerkers (PM-ers) van 
het kinderdagverblijf en peuterwerk hebben 
onlangs de cursus Pravoo gevolgd. Pravoo is 
een peutervolgsysteem en een aanvulling op 
ons volgsysteem BAS. We hebben hiermee 
nog beter zicht op de ontwikkeling van het 
kind, hetgeen de doorgaande lijn naar de 
basisschool ten goede komt. 

Beste ouder(s) en of verzorger(s),
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Mikay: “Oma is kapot en opa heeft zijn 

hoofd eraf”.  

Vertaling: Oma heeft haar arm gebroken 

en opa is naar de kapper geweest.) 
 



n  Werkloosheid en 
kinderopvangtoeslag

Het is uiteraard erg vervelend wanneer u 
uw baan kwijtraakt. Dit hoeft echter niet 
te betekenen dat u direct de kinderopvang 
moet stoppen.
U heeft nog 6 maanden recht op kinder-
opvang toeslag, zoals u dit ook had ten tijde 
van uw dienstverband. Na deze 6 maanden 
kunt u de niet-opgebruikte uren nog opma-
ken tot 31-12 van het huidige jaar.

Op de website van de Belastingdienst vindt 
u meer informatie over dit onderwerp: 
www.bieenkorf.nl/tarieven/werkloosheid-
en-kinderopvangtoeslag.
U treft hier waarschijnlijk ook de situatie aan 
die in uw geval van toepassing is. 
Mocht u meer informatie willen of een 
berekening voor uw persoonlijke situatie, 
dan kunt u hiertoe uiteraard contact met 
ons opnemen.

n  Expeditie Bieënkorf in de 
zomervakantie voor de BSO

Voor de kinderen die de BSO in de 
zomervakantie bezoeken staat alles in het 
teken van expeditie Bieënkorf. Er zullen 
allerlei activiteiten worden georganiseerd 
zoals een waterspeeldag, een Picassodag, 
een tapasdag, een gezonde happendag en 
een oud-Hollandsedag. Daarnaast zal op 
het terrein van ‘t SPOC de schuur weer 
worden ingericht als vakantiehonk met hut-
tendorp. Dus hamers meenemen en dichte 
schoenen aan voor de veiligheid! In overleg 

met de kinderen en het weer zal er een 
mix zijn van binnen- en buitenactiviteiten. 
Het belooft weer een geweldige vakantie 
te worden. Voor kinderen die exclusief 
vakantieopvang hebben en dit alles niet wil-
len missen, bestaat de mogelijkheid om een 
extra dag(deel) af te nemen. Wie gaat er 
mee op expeditie?

n  IJsselsportkamp
In de laatste week van de zomervakantie 
wordt op maandag 22, woensdag 24 en 
donderdag 25 augustus het IJsselsportkamp 
voor het 5e jaar georganiseerd. Kinderen 
vanaf 7 jaar kunnen hieraan deelnemen. 
Ook kinderen die op dat moment op de 
BSO zijn.De voorbereidingen voor deze 
lustrumeditie zijn in volle gang. Vanzelf-
sprekend wordt er weer een uitgebreid 
sportprogramma aangeboden. Dit jaar ook 
aangevuld met een stukje cultuur in de vorm 
van dans, zang en muziek. Kindercentrum 
de Bieënkorf is hierin ondersteunende part-
ner in de vorm van extra opvang vooraf aan 
het sportkamp en dansactiviteiten. Houd de 
aankondigingen hierover in de gaten!

n  Yoga op de Bonte Bende

Op dinsdag 14 juni heeft Rianne Otte van 
Veerkracht-Kinderyoga een demonstratie les 
voor kinderen van de Bonte Bende gege-
ven. In de sporthal was het op momenten 
doodstil en mochten kinderen, die dit wil-
den, elkaar masseren met de “wasmachine 
methode”. Het was een leerzame middag.

Op 14 juni hebben leerlingen van de 
Capellenborg onder leiding van Harm Jan 
Tip een activiteit in de sporthal voor peu-
ters en de jongste BSO kinderen georga-
niseerd. De kinderen konden roulerend in 
groepjes voetballen, op het springkussen, 
schminken en knutselen. Ook was er 
limonade met iets lekkers. 

Tot aan de zomervakantie zijn de peuter-
werkgroepen bezig met het thema: de 
dierentuin. In de speelhal is een dierentuin 
ingericht waarin de kinderen mogen spelen 

met duplo dieren en knuffels. Ook kunnen 
ze zich verkleden als beer, zebra of tijger. Ac-
tiviteiten die op het peuterwerk o.a. aanbod 
komen zijn een bewegingsspel, hoe bewegen 
dieren, welke dieren wonen er in de dieren-
tuin en het maken van een slang. In week 
27 mogen alle kinderen een dierenknuffel 
van huis meenemen. In de kring mogen de 
kinderen erover vertellen en hun knuffel aan 
de andere kinderen laten zien. Woorden die 
we gebruiken voor het woordweb zijn: de 
slang, de olifant, de tijger, de dierenverzorger, 

de aap, de krokodil, de giraf, de ijsbeer. Deze 
woorden komen veel aanbod en daarmee 
willen we bereiken dat alle kinderen deze 
woorden kennen aan het eind van dit thema. 
Natuurlijk wordt alles ondersteund door 
liedjes en prentenboeken over dieren.

In de zomervakantie staat het thema in het 
teken van de zomer. Afhankelijk van het weer 
zal er veel aandacht zijn voor waterspelletjes, 
tentjes bouwen en spelen met zand.

NIEUWS VANUIT DE PEUTERWERKGROEPEN



n  Meloenpizza 
De Bonte Bende heeft de meloenpizza 
gemaakt die in de kookwedstrijd van Irun2b-
fit in het restaurant de Librije in Zwolle 
gepresenteerd is door een scholier in het 
kader van een gezonde leefstijl en gezonde 
voeding. Alle kinderen waren unaniem: 
Héél lekker!

n  Sport- en Spelmiddag  
voor alle BSO kinderen 
donderdag 7 juli a.s.

Het einde van een schooljaar nadert met 
rasse schreden. 
Net als voorafgaande jaren wordt er een 
sport- enspelmiddag buiten, en rondom de 
Bieënkorf georganiseerd door onze combi-
natiefunctionaris Paul Balstra.

Bij slecht weer zullen we gebruik maken van 
de sporthal.
Aan het einde van de middag, rond 17.00 
uur, gaan we met z’n allen naar Grand 
Café ’t SPOC om een patatje te eten. Ook 
nemen we dan afscheid van de kinderen die 
de BSO gaan verlaten.

Deze middag is bedoeld voor alle kinderen-
die gebruik maken van de BSO.
Kinderen die normaliter niet op donderdag 
komen, zijn van harte welkom. De kinderen 
kunnen op eigen gelegenheid na schooltijd 
naar de BSO komen en rond 17.30 weer 
worden opgehaald.Voor de organisatie is 
het dan wel van belang als u uw kind dan 
aanmeldt via: bso@bieenkorf.nl.
 
Indien uw kind standaard op donderdag 
komt, hoeft u uw kind niet op te geven.

n  GGD controle
In april zijn het kinderdagverblijf en de 
buitenschoolse opvang geïnspecteerd 
door de GGD. We zijn verheugd om te 
melden dat het kindercentrum voldoet aan 
alle kwaliteitseisen. De rapporten zijn te 
lezen op onze website: www.bieenkorf.nl/
ouderportaal/documenten-formulieren.

n  Workshop Gastouders
Op 17 september a.s. wordt vanuit de 
kwaliteitskring Overijssel een workshop 
voor gastouders georganiseerd van 9:30 tot 
12 uur. In de workshop staat het belang van 
buitenspelen centraal. Dit zal een actieve 
workshop worden waarin gastouders vooral 
zelf aan de slag gaan in een bosrijke omge-
ving.Ben je gastouder? Noteer deze datum 

alvast! Binnenkort ontvangen alle gastouders 
hierover meer bericht.

n  Vakantie-opvang
Aangezien gastouder en vraagouders niet 
altijd gezamenlijk vakantie hebben, hebben 
we voor een aantal vraagouders met succes 
vervangende vakantieopvang gevonden 
al dan niet bij een vervangende gastouder 

maar ook op kinderdagverblijf/peuterwerk 
of buitenschoolse opvang.

n  Algemene Voorwaarden 
Gastouderopvang

Per 2017 zullen voor de gastouderopvang 
de algemene voorwaarden van de Branche-
organisatie kinderopvang gaan gelden. Tot 
op heden hanteert het GOB van de Bie-
enkorf haar eigen algemene voorwaarden 
aangezien de algemene voorwaarden van 
de Brancheorganisatie nog in ontwikkeling 
waren. Net zoals bij het kinderdagverblijf/
peuterwerk en de buitenschoolse opvang 
zijn er voor de gastouderbranche per 2017 
landelijk geldende algemene voorwaarden. 
Later in het jaar zullen wij u hiervan verder 
op de hoogte stellen.

n  Kinder EHBO
Alle gastouders hebben onlangs weer de 
herhaling kinder EHBO gevolgd.

NIEUWS VANUIT HET GASTOUDERBUREAU

WANDEL4DAAGSE EN 
MAALTIJDSERVICE 
Tijdens de afgelopen wandel4daagse 
heeft de Bieënkorf als extra service 
de mogelijkheid voor een gezonde 
maaltijd aangeboden voor kinderen 
die meeliepen met de wandel4daagse. 
Samen met Salland Catering Wijhe 
is er een hoofdgerecht en toetje 
geserveerd. Rond17.00 uur werd er 
met de kinderen gezamenlijk gegeten. 
Dit was erg gezellig en de maca-
roni en gehaktballetjes met gebak-
ken aardappelen en worteltjes en 
doperwtjes vielen goed in de smaak. 
Ruim 20 kinderen hebben van deze 
maaltijdservice op meerdere dagen 
gebruik gemaakt. Daarnaast stond de 
Bieënkorf op de vrijdag samen met de 
Capellenborg langs de route om alle 
kinderen en begeleiding een versna-
pering en een gadget aan te bieden.

 

Jaro legt een boek op zijn gezicht. “Wie 

heeft het licht uitgedaan?” roept hij. 
 

 

Jurre gaat morgen op vakantie. 

Jessica vraagt: “Mogen Anouk en ik 

mee op vakantie?” Jurre zegt: “Ja jullie 

mogen met de bakfiets mee!” 
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n  Muziekles op de Bieënkorf
In het komend schooljaar zal op de Bieën-
korf bij voldoende belangstelling groepsles 
blokfluit & Algemene Muzikale Vorming 
(AMV) worden aangeboden als buiten-
schoolse activiteit. De lessen zullen worden 

gegeven door Aag Kramer, afgestudeerd 
violiste en al jarenlang docente blokfluit & 
AMV bij Showkorps Amicitia in Wijhe. 
De lessen zijn in principe bestemd voor 
leerlingen van groep 4 en 5. De muziekles-
sen starten in september met groepjes 
van vijf à zes leerlingen. De lessen duren 
een half uur op een nog te bepalen dag na 
schooltijd. De kosten bedragen € 3,50 per 
les. Per schooljaar zal Aag dertig lessen ge-
ven, te voldoen in tweemaal vijftien lessen, 

dus tweemaal € 52,50. Bij dit bedrag is het 
lesmateriaal inbegrepen: map, lesmateriaal, 
liedjes, kerstliedjes en een begeleidings-cd.
Alle kinderen spelen op eenzelfde blokfluit, 
dit in verband met de zuiverheid. Aag heeft 
gekozen voor de Aura kunststof blokfluit 
met Duitse boring. Deze kost ongeveer 
€ 15,-. U kunt de blokfluit zelf aanschaf-
fen, maar in overleg kan Aag dit ook voor 
u doen.

Drie goede redenen om uw kind te laten 
meedoen:
•  Met muziekonderwijs biedt u uw kind 

een waardevolle aanvulling op de ontwik-
keling.

•  Uit wetenschappelijk onderzoek is 
gebleken dat muziek spelen een gunstige 
invloed heeft op de ontwikkeling van de 
hersens en op het leervermogen.

•  Wat een kind op jonge leeftijd leert, 
draagt het zijn hele leven met zich mee. 
Dit geldt zeker voor muziek.

Meer informatie en 
aanmelding van uw kind
Voor nadere informatie kunt u rechtstreeks 
contact opnemen met Aag Kramer op tele-
foonnummer: 06 – 48 37 40 48. 
Voor het aanmelden van uw kind kunt u - 
bij voorkeur voor eind juli 2016 - een mail 
sturen naar: aagkr@planet.nl

Zodra er voldoende aanmeldingen binnen 
zijn bij Aag, zal zij in overleg met de ouders 
en de Bieënkorf de dag en het tijdstip bepa-
len van de lessen.

WIJ WENSEN ALLE OUDERS EN KINDEREN VEEL PLEZIER IN DE VAKANTIE

 

Max heeft een korte broek aan: 

“Ik heb een halve broek.....” 
 

 

Buck: “Ik neem volgende keer een 

krokodil mee. Maar geen echte hoor… 
 


