Nieuwsbrief Oqido
Januari 2022
Wij verwelkomen:
Rafaël, Beaudille,
Fleur, Elena,
Desley, Jayden,
Laura, Romy, Zeb,
Jaxx, Nim, Sepp,
Christian, Dave,
Linn, Noèl.
Veel speelplezier bij ons!

Personeelszaken:

‘t Zunneke Haarlo:

We hebben helaas alweer
afscheid genomen van Eline
Schilderinck, dit was niet hetgeen
bij haar past.
Elles Forkink zal per 1 februari
beginnen als pedagogisch
coach/VE coach.
Sharon Weernink ziet u vanaf
heden als ‘vast’ gezicht naast de
bso nu ook op de Oranje Kikker
en de babygroep.

In september hebben we met u
kunnen delen dat Oqido
kindcentrum ‘t Zunneke in Haarlo
over gaat nemen.
Momenteel zitten we in de
afrondende fase en is de
overname definitief.
We wensen alle ouders, kinderen
en collega’s van harte welkom bij
ons.

Verlengde opvang:

Groepen Rekken

Tot eind 2021 hebben een pilot
gedraaid met verlengde opvang
tot 18.30 uur.
Een klein aantal ouders maakt
hier gebruik van.
We blijven de verlengde opvang
aanbieden op huidige wijze.
Heeft u verlengde opvang nodig
dan kunt u hierover informatie
krijgen bij de administratie.

Door groei van het kindaantal
hebben we een verandering
doorgevoerd.
Na de Kerstvakantie zijn de
groepen in Rekken gesplitst.
De bso maakt gebruik van 2
ruimtes in de school. Hierdoor is
er ruimte vrijgekomen en hebben
we de kinderopvang opgesplitst in
2 groepen.
0-2 jaar Oranje Vis en 2-4 jaar
Paarse Zeehond.
Op deze manier kunnen we de
kinderen meer rust, ruimte en
structuur aanbieden.
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Gelukkig en gezond
2022

.

Kerst Drive Thru

Schoolfotograaf:

Opleiding VVE:

Helaas hadden we
afgelopen kerst te maken
met verscherpte corona
maatregelen. Maar de
creativiteit van de
medewerkers heeft ervoor
gezorgd dat we een heuse
drive thru voor de kinderen
aan de Lariksweg hebben
kunnen organiseren. Met
leuke verlichting, muziek,
een ‘echte’ kerstman en
kerstelf hebben veel
kinderen een verassingstas
opgehaald met de auto of
op de fiets. Wat leuk dat er
zoveel ouders langs zijn
geweest.

Deze week is de
fotograaf van Nieuwe
Schoolfoto aanwezig
aan de Lariksweg om
de kinderen van de
Lariksweg en bso op
de foto te zetten.
We hebben al echte
fotomodellen voorbij
zien komen.
Over ongeveer 2
weken ontvangt u van
ons een inlogkaart
waarmee u alle
gemaakte foto’s kan
inzien en kan
bestellen.

Volgende week woensdag
beginnen 6 medewerkers
aan een opleiding VVE
(voor- en vroegschoolse
educatie). Deze opleiding
zal ongeveer 18 maanden in
beslag nemen.

Kerstlunch:
In Rekken zijn donderdag
23 december alle peuters
van 2-4 jaar uitgenodigd
voor een leuke kerstlunch in
de Paarse Zeehond. De
tafel werd mooi gedekt, er
waren veel lekkere hapjes
en de kinderen kwamen op
het mooist. Het was een
heus Kerstfeest.
Om te noteren:
26 januari t/m 5 februari Voorleesdagen
26 janauari en 4 februari OWK dag Menno

31 januari OWK dag op d’n Esch
21 t/m 25 februari voorjaarsvakantie

Wat is VVE/
Startblokken:
Startblokken zijn
ontwikkelingsgerichte
activiteiten die de
doorgaande lijn in de
ontwikkeling van het jonge
kind, tussen de 2 en 4 jaar,
stimuleren en bevorderen.
Er wordt gewerkt met
thema’s die inspelen op de
belevingswereld van het
jonge kind. In de groepen
wordt gedurende 3 à 4
weken gewerkt met
thema’s, bijvoorbeeld
seizoenen, feesten,
boerderij en dergelijke. De
volgende aspecten staan
centraal in het thematisch
werken met Startblokken:
- Spelactiviteiten.
- Constructieve en
beeldende activiteiten.
- Gesprek- en
taalactiviteiten.
- Begrippen en handelingen.
- Verkenning van de
werkelijkheid, eventueel een
uitstapje.

