
n  Personele zaken
Kinie Adèr was begin 2017 25 jaar in dienst. 
We hebben haar hiervoor tijdens het kerst
etentje in het zonnetje gezet.
Vijf medewerkers van de Bieënkorf zullen 
in april starten met de opleiding Gespeciali
seerd Medewerker Kinderopvang niveau 4. 
Deze praktijkgerichte opleiding is speciaal 
ontwikkeld voor pedagogisch medewerkers 
werkzaam binnen de kinderopvang. Na het 
afronden van deze opleiding, volgens de gel
dende wet en regelgeving, hebben ze een 
erkend MBO 4diploma, taalniveau 3F en 
specialisatie combinatiefunctionaris Integraal 
Kindercentrum.
Alle gastouders en pedagogisch medewer
kers hebben onlangs de herhaling Kinder 
EHBO gevolgd
Vanaf half april gaat Carlijn Konkelaar, naast 
haar stage op Banjers en Teigetje, ook inval 
werkzaamheden verrichten tijdens ziekte en 
of verlof van onze medewerkers.

n  GGD controle
In februari zijn het KDV/PW en BSO geïn
specteerd door de GGD. Wij zijn verheugd 
te melden dat het kindercentrum voldoet 
aan alle kwaliteitseisen. De rapporten zijn 
te lezen op onze website. http:/www.
bieenkorf.nl/ouderportaal/documenten
formulieren

n  Geschillencommissie
In 2016 zijn bij de Geschillencommissie 
Kinderopvang en Peuterspeelzalen geen ge
schillen ingediend tegen Kindercentrum de 
Bieënkorf. 

Beste ouder(s) en of verzorger(s),
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OPEN HUIS BIJ DE 
GASTOUDER THUIS

Op zaterdag 8 april a.s. organiseert 
het gastouderbureau van Kindercen
trum de Bieënkorf een “open huis bij 
de gastouder thuis” tussen 10.00 en 
12.00 uur. 
Belangstellenden kunnen bij de deel
nemende gastouders een kijkje ko
men nemen in de opvanglocatie en 
kennismaken met deze kleinschalige 
en flexibele vorm van kinderopvang.

De deelnemende gastouders zijn:
Ria Meyerink Holstweg 44 Olst
Henny Timmer Arents Zandweteringpad 1 Olst
Annette Bosch Dingshofweg 9 Olst
Henri en Sabine Koekkoek Wijheseweg 3 Olst
Sandra Bloemendaal Scherpenzeelseweg 2a Olst
Esther Nefkens Thorbeckestraat 73 Olst
Marjolein van der Waa Bakhuus 11 Wijhe
Cassandra Burink Molenstraat 5 Wijhe
Mariëlle de Groot Noorder Koeslag 4 Wijhe
Hilde van der Streek Schippershuizen 14 Wijhe

Deze informatie is ook te vinden op: www.bieenkorf.nl 
Dus bent u zich aan het oriënteren op kinderopvang of kent u iemand in uw omgeving 
die benieuwd is of gastouderopvang iets voor zijn/haar kind is? Kom langs op zaterdag 
8 april tussen 10.00 en 12.00 uur op de deelnemende opvanglocaties.

DAGEN GESLOTEN IN 2017

Maandag 17 april Tweede Paasdag
Donderdag 27 april Koningsdag
Donderdag 25 mei Hemelvaartsdag
Vrijdag 26 mei Dag na Hemelvaart
Maandag 5 juni Tweede Pinksterdag
Maandag 25 december tot en met  
maandag 1 januari 2018
Op Goede vrijdag 14 april zijn wij nor
maal geopend. Ter zijner tijd zullen wij 

inventariseren of er voldoende belangstel
ling/behoefte is aan opvang in de week 
tussen kerst en oud & nieuw.
Zoals andere jaren hebben wij onze 
feestdagen en strippenkaart regeling. 
Zie hiervoor onze website. In ons nieuwe 
ouderportaal Konnect zullen tegoeden 
voortaan automatisch zichtbaar zijn voor 
u en kunt u deze desgewenst inzetten.
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n  Jaaropgave 2016
Voor 1 maart hebben wij alle gegevens over 
2016 aan de belastingdienst doorgegeven. 
Inmiddels heeft u van ons de jaaropgave 
2016 ontvangen per email (check desge
wenst ook uw spambox). Mocht dit niet het 
geval zijn, neem dan gerust contact met ons 
op. Indien de daadwerkelijke afgenomen 
opvang veel afwijkt van uw opgave bij de 
belastingdienst dan adviseren wij u om dit 
zo spoedig mogelijk door te geven aan de 
belastingdienst en niet te wachten tot u de 
definitieve beschikking ontvangt. 

n  Bibliotheek op de Bieënkorf 
0-4 jaar

Vanaf maandag 30 januari is er een biblio
theek op de Bieënkorf voor kinderen van 
04 jaar. Op deze dag heeft Saskia Koning 
een voorstelling verzorgd over het boek 

De Kleine Walvis. Aansluitend is de biblio
theek in de hal feestelijk geopend. Alle 
kinderen van de Bieënkorf zijn automatisch 
lid gemaakt van de bibliotheek.
•  Voor het lenen van onze eigen collectie is 

de bibliotheekpas niet nodig.
•  De bibliotheekpas kan wel gebruikt 

worden in alle andere bibliotheken in 
Overijssel.

•  Op de Bieënkorf kunt u 2 boeken per 
keer lenen en registreren op de laptop in 
de hal.

•  De bedoeling is dat u dit zelf doet na 
instructie van de groepsleiding.

•  De code op de achterkant scant u met de 
handscanner. Lukt dit niet dan voert u de 
cijfers in.

•  Als u het boek terugbrengt, scant u het 
boek weer. En zet u het vervolgens terug 
in de bakken.

•  U mag de boeken 3 weken houden.
•  Wilt u er zorg voor dragen dat de boeken 

op tijd ingeleverd worden? Alleen zo kun
nen we onze collectie op peil houden.

•  Let op: boeken geleend bij Kindercen
trum de Bieënkorf moeten ingeleverd 
worden op de Bieënkorf.

•  Boeken uit andere bibliotheken kunnen 
niet ingeleverd worden bij de Bieënkorf. 

Wij hopen dat er veel ouders en kinderen 
gebruik van gaan maken.

n  Website
Houd onze website in de gaten. Binnen
kort heeft deze een nieuw jasje en is beter 
zichtbaar op tablet en smartphone.

ROOKVRIJE ZONE

Vanaf 1 maart 2017 mag er op het SPOCterrein niet 
meer gerookt worden. Dit is een gezamenlijk initiatief 
van alle gebruikers. Rokende bezoekers, ouders, 
personeel en leerlingen worden dan ook vriendelijk 
verzocht buiten het terrein te roken op de daarvoor 
bestemde rookplekken. 

Leerlingen van de Capellenborg zijn ingelicht waar 
deze plekken zich precies bevinden. 

We gaan op weg naar een rookvrije generatie. Helpt 
u hieraan mee het goede voorbeeld te geven?

KONNECT VOOR KDV/PW EN BSO
Als organisatie streven we ernaar de 
communicatie met ouders verder te 
optimaliseren. Wij willen onze ouders een 
beter beeld geven van wat er zich afspeelt 
tussen het brengen en het halen van hun 
kind(eren). Om dit te kunnen realiseren, 
gaan we samenwerken met Konnect. 
Konnect is een aanbieder van gepersona
liseerde Apps en ouderportalen voor de 
kinderopvang en buitenschoolse opvang.

Wat betekent het voor u als ouder?
Vooropgesteld: het persoonlijk contact 
met u als ouder is en blijft het allerbelang
rijkste. De samenwerking met Konnect 
vervangt op geen enkele manier het 
persoonlijk contact met ouders. Er komen 
hooguit contactmomenten bij. 
•  Communicatie over uw kind zal in de 

nabije toekomst plaatvinden via de app/
het portaal.

•  Extra dagen en ruildagen aanvragen en 
afwezigheid melden kunt u digitaal doen 
via de app. 

•  Daar waar we schriftjes schrijven voor 
kinderen, gaan we dit digitaal doen. Aan 
het einde van de dag, voordat u uw 
kind komt halen, ontvangt u dan van 
ons een bericht waarin u al kunt lezen 
over de belevenissen van de dag. Zelf 

kunt u vanzelfsprekend ook schrijven en 
foto’s delen in het digitale schrift. 

•  Foto’s van uw kind worden via de app/
portaal gedeeld met de ouders van 
kinderen waarmee uw kind op de foto 
staat, waarbij u primair de foto’s van uw 
eigen kind zult zien. Niet langer zoeken 
in digitale albums; u ontvangt de foto’s 
waarop uw kind staat rechtstreeks. 

•  Vanaf de groep kan men u recht
streeks berichten sturen. U kunt zelf 
ook berichten sturen naar de groep. 
Wilt u graag aan de groep vragen of 
ze morgen een tekening willen maken 
voor oma? Of wilt u doorgeven dat uw 
kind morgen wordt opgehaald door 
haar/zijn tante? Dan kan dit via de app. 
Gedurende de dag zullen medewerkers 
uw berichten lezen en zo mogelijk be
antwoorden. Het spreekt hierbij voor 
zich dat de zorg voor de kinderen altijd 
prioriteit heeft boven het beantwoor
den van de berichten. 

•  Berichten en nieuwsbrieven worden 
voortaan ook vanuit de app/portaal 
verstuurd.

Binnenkort ontvangt u meer informatie 
over de start en de verdere implemen
tatie.



n  Zelfportretten op BSO de Bende
Op de Bende zijn de kinderen bezig met 
het maken van een zelfportret. Al deze por
tretten kunt u bewonderen in de hal boven. 

Neem beslist even 
een kijkje want 
het is de moeite 
waard. Zie hier een 
impressie.
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INFECTIEZIEKTEN EN HYGIËNE RICHTLIJNEN  
VOOR HET KINDERCENTRUM

Mag een kind met ‘krentenbaard’ naar 
het kinderdagverblijf? En hoe voorkom je 
dan dat andere kinderen en pedagogisch 
medewerkers ziek worden? Medewerkers 
van de kinderopvang kunnen dat opzoe
ken in de KIDDIapp. De KIDDIapp bevat 
informatie over infectieziekten en hygiëne
richtlijnen voor kindercentra, peuterspeel
zalen en buitenschoolse opvangorganisa

ties. Deze informatie is gebaseerd op 
de richtlijn voor kindercentra van het 
Landelijk Centrum voor Hygiëne en 
Veiligheid (LCHV), onderdeel van 
het RIVM. De app is geschikt voor 
smartphones en tablets en is gratis 
te downloaden in de Apple store en 
Play Store (Android). De KIDDI app 
is ook heel handig voor u thuis.
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