Nieuwsbrief Oqido
Mei 2022
Wij verwelkomen:
Dalí, Yara, Romé, Vik,
Bram, Sven, Siem,
Noud, Ayden, Sem,
Siem, Lize, Hafsa,
Annika, Kobus, Vik,
Chayenne, Lavie,
Ruben, Duuk, June.
Veel speelplezier bij ons!

Personeelszaken:

Stagiaires 2022/2023

We gaan helaas afscheid nemen
van Miranda Scharenborg per 1
juni, zij heeft een nieuwe
uitdaging gevonden waar we haar
veel plezier wensen.
Eline Klein Nijenhuis en Nina ter
Bogt, momenteel laatste jaars
stagiaires, zullen ons team
komen versterken. Nina zal
daarnaast een BBL opleiding
niveau 4 gaan volgen. We heten
ze van harte welkom in het team
van Oqido.

Momenteel komen de aanvragen
voor een stageplek binnen Oqido
bij ons binnen en de eerste
gesprekken zijn inmiddels
gevoerd.
We werken met tweede en derde
jaars studenten pedagogisch
werk niveau 3 of 4.
Vanaf september zullen er in
verschillende groepen weer
stagiaires aanwezig zijn.
Zij zullen zich doormiddel van een
briefje op het bord aan u
voorstellen.

Vakanties

We hopen dat ze een leuke en
leerzame tijd krijgen bij Oqido.

De vakanties van ons personeel
gaan in juni beginnen. Ons beleid
waarin we streven naar een vast
gezicht op de groep proberen we
zoveel mogelijk te waarborgen
omdat de medewerkers in overleg
vakantie opnemen. Naast een
vast gezicht kunt u altijd een
collega van de andere groep
treffen. De peutergroepen Oranje
Kikker en Paarse Zeehond
hebben vakantie van 11 juli t/m
19 augustus.

OWK dag:
De basisscholen hebben af en
toe een onderwijskundige dag.
Deze dag biedt de bso de
mogelijkheid om de kinderen de
gehele dag op te vangen.
Wel is het belangrijk dat deze dag
tijdig aangevraagd wordt door
ouders. Dit omdat we hiervoor
personeel in moeten zetten.

De komende periode
zal het plein aan de
Lariksweg aangepakt
worden en zult u de
nieuwe dingen gaan
zien die u hiernaast
ziet.

Thuis insmeren

Eiberrun 2022

De komende weken zullen we
al te maken krijgen met mooie
zomerse temperaturen en veel
zon.
Vanuit de medewerkers is de
vraag naar voren gekomen of
u ’s morgens uw kind thuis
voor de eerste keer in wil
smeren met
zonnebrandcrème. Later op de
dag zullen ze hier nogmaals
ingesmeerd worden.

Na een paar jaar geen
evenementen mag het
eindelijk weer op 22 mei
2022.
En Oqido mag wederom
sponsor zijn van dit
prachige evenement.
Naast de 6 en 12 km is
er ook de Kidsrun. De
0,6 km mag de naam
Oqido dragen.
Doe je mee met de
kidsrun dan kan je na
afloop met je
startnummer een gratis
ijsje komen halen bij ons.
Voor anderen is er voor
een klein bedrag ook ijs.
Ons springkussen staat
er ook voor alle kinderen.
Voor meer info kun je
kijken op de website:
www.eiberrun.nl

Thema
Jongleren in
het verkeer.

De kinderen van de
locaties Lariksweg,
Rekken en Haarlo
werken of gaan werken
aan het thema verkeer.
Wat is verkeer? Wat zie
je allemaal? Waar moet
je op letten?
We hebben van de
gemeente mooie
materialen gekregen.
Met de materialen doen
we allerlei speelse
activiteiten die met
Nu het weer warmer wordt
verkeer te maken
willen we vragen om de
hebben. We lezen,
winterslaapzakken te
bouwen wegen, maar
vervangen voor de
maken ook buiten een
zomerslaapzakken. Ook is het
parcours met
handig om de reserverkleding
verkeerslicht en
verkeersborden waar
hierop aan te passen.
kinderen de echte
wereld kunnen
naspelen.
Jonge kinderen zijn nog
in ontwikkeling en
Nu we alle ouders fysiek weer
moeten nog veel leren
een goede overdracht
voordat ze zelfstandig
Om
te
noteren:
kunnen doen zullen de
kunnen deelnemen aan
dagverslagen via de
het verkeer. Wat mag je
✓ 22 mei Eiberrun
app minder worden.
✓ 3 en 15 juni OWK dag Menno van een jong kind
Uiteraard blijven wij
✓ 18 mei OWK dag IKC De Berkel verwachten? De film
bijzondere
Jongleren in het verkeer
✓ 26 mei Hemelvaart gesloten
laat zien waar je op
gebeurtenissen,
✓ 27 mei Paarse Zeehond gesloten
moet letten:
bijzonderheden rondom

Kleding

Dagverslagen

een thema en zo nu en
dan leuke fotos
met u blijven
delen.

✓ 27 mei OWK alle scholen
✓ 6 juni Pinksteren gesloten
✓ 19 juni Vaderdag
✓ 22 juni OWK De Voshaar
✓ 25 juni verassing??

✓ 29 juni modderdag

https://youtu.be/P717kt7
A9Hs

