
We wensen u een 
gezond en 

gelukkig 2023!
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PERSONEELSZAKEN
We hebben vorige week afscheid
genomen van Kim Post. 
Vanaf 1 januari verwelkomen wij Fanne 
Roerink in ons team. Zij zal de komende 
tijd voornamelijk werkzaam zijn op de 
babygroep Lariksweg. 
Jeanette Rhebergen is vanaf 
september '22 afwezig i.v.m. ziekte. Zij 
wacht momenteel op een operatie en 
zal na haar herstel haar 
werkzaamheden langzaam weer gaan 
opbouwen. 
Amber de Jonge is in verwachting van 
haar eerste kindje die ze in mei dit jaar 
verwacht. 
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WIJ VERWELKOMEN:
BEREND, SARA, JUNA, BRAM, NIENKE, 
NOËLLE, JAXX, EVI, RAFF, EVI, SUUS, 
BOUDIEN, WIM, KYAN, NIKKI, MATZ, 

AARON, NOWEN, JOUKE, LUUK, GIJS, 
JAMES, SUZE, NOËL 

 
VEEL SPEELPLEZIER BIJ OQIDO

 

KERST 2022
In de week voor Kerst 
hebben de kinderen van al 
onze locaties genoten van 
een kerstdiner/kerstfeest. 
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Ieder jaar starten de 
voorleesdagen eind januari. 
Dit jaar staat het boek: 
'Maxilmiliaan Modderman 
geeft een feestje' centraal. 
Traditioneel gezien openen 
we deze dagen met het 
voorleesontbijt. Deze zal 
zijn op woensdag 25 januari 
2023. 
Ieder kind wordt blij van 
voorlezen. Het belang van 
dagelijks voorlezen aan 
kinderen is inmiddels bij 
ons allemaal bekend. Naast 
het bevorderen van 
leesplezier, helpt het bij de 
ontwikkeling van 
taalgevoel en uitbreiding 
van de woordenschat. Door 
veel voor te lezen wek je 
interesse in geschreven 
taal en bereid je je kind 
voor op het toekomstige 
leren lezen. 

NIEUWE OPVANG VOORLEESDAGEN
Zoals sommigen al wel gelezen 
hebben gaat Oqido uitbreiden. In de 
loop van dit jaar zult u ons ook gaan 
vinden in Noordijk. Onder het dak 
van de Tormijnschool en 't Haarhoes 
zal een 0-4 jaar groep gestart gaan 
worden. Achter de schermen zijn we 
druk bezig met alle voorbereidingen. 
Volgende week zijn er individuele 
gesprekken met ouders die 
belangstelling hebben. 
We houden u op de hoogte als er 
nieuws is. 

GGD
Eind september/begin oktober 
heeft de GGD onze locaties weer 
bezocht, De (concept) rapporten 
hebben we inmiddels ontvangen. 
Ons pedagogisch handelen is als 
zeer goed omschreven. Een paar 
puntjes op de i in onze 
pedagogische beleidsplannen en 
alles is weer akkoord bevonden, 
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In november hebben alle 
medewerkers van Oqido hun 
jaarlijkse herhaling EHBO en 
BHV gehad. Het was een 
leerzame en waardevolle dag. 

TARIEVEN 2023 EHBO EN BHV
Op 1 november hebben we de 
nieuwe tarieven aan u verzonden. 
Denkt u eraan deze wijziging door te 
geven bij de belastingdienst om de 
juiste toeslag te ontvangen!

OPEN HUIS 
BASISSCHOLEN
Op woensdag 8 februari houden de 
Eibergse basisscholen gezamenlijk 
een open dag van 9 uur tot 21 uur. 
Bent je op zoek naar een 
basisschool voor jullie kind(eren) ga 
deze dan een kijkje nemen bij een of 
meerdere scholen. De scholen die 
meedoen zijn: OBS de Menno, IKC Op 
d'n Esch, Het Sterrenpalet en Het 
Simmelink

RESERVEKLEDING
Onze BSO locatie de Menno is 
op zoek naar reservekleding! 
Heeft u nog iets thuis wat uw
kind te klein is en kunt u dat 
missen dan houden zij zich 
aanbevolen.
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Inmiddels heeft u per mail ons 
nieuwe huisreglement ontvangen. 
Met het verzenden van dit 
huisreglement is die van 2022 
komen te vervallen. 
Lees het huisreglement goed door 
en bij vragen kunt u contact met 
ons opnemen via info@oqido.nl of 
0545 461130

WIJKDAG
Op zaterdag 18 maart van 10 tot 13 
uur organiseren de
kinderopvanglocaties, basisscholen, 
Beweegwijs en de Sportfederatie 
een wijkdag voor iedereen van 0 
-100 jaar. Het doel is om gezamenlijk 
een divers programma van 
activiteiten aan te bieden waarmee 
er voor de verschillende 
leeftijdsgroepen en doelgroepen in 
de wijk een aantrekkelijk en ruim 
aanbod is op verschillende locaties. 
Voor ieder wat wils. 
De wijkdag is voor wijkbewoners een 
unieke mogelijkheid om kennis te 
maken of te enthousiasmeren met 
al het aanbod dat in Eibergen wordt 
aangeboden. Zowel op het gebied 
van sport en bewegen als op 
cultureel en maatschappelijk 
gebied.
 

OM TE NOTEREN
25 januari - voorleesontbijt
8 februari - open dag 
basisscholen 
27 februari t/m 3 maart 
voorjaarsvakantie bso, 
Oranje Kikker en Paarse 
Zeehond
17 maart - 
pannenkoekendag
18 maart - wijkdag

HUISREGLEMENT


