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ACTUEEL
Regelingen rondom Corona
Door de vele besmettingen in Nederland worden de maatregelen steeds
aangepast. Ook Okidoki ontkomt er niet aan. Ondanks alle
voorzorgsmaatregelen, het vele testen van medewerkers zijn er veel zieke
medewerkers of zitten medewerkers in quarantaine. Hierdoor zijn we af en
toe genoodzaakt groepen tijdelijk te sluiten. We doen ons uiterste best om
dit te voorkomen maar af en toe lukt het niet. Vanaf 15 december mogen we
de regels omtrent inzet personeel vanuit overheidswegen iets versoepelen.
U moet hierbij denken aan een medewerker op de groep die gediplomeerd is
maar geen VVE opleiding heeft.
Vanuit de Overheid/RIVM krijgen we de nieuwe richtlijnen door. Deze kunt
u lezen op onze site www.okidoki-kdv.nl. Hier vindt u de laatste versie van
de beslisboom. Uiteraard blijven we extra letten op hygiëne en het
ventileren.
Het laatste actuele nieuws is dat vanaf 20 december t/m 9 januari de BSO
alleen geopend is voor noodopvang. De opvang van kinderen van 0-4 jaar gaat
wel door. Op 24 en 31 december sluiten we om 17.00 uur.
Ruilbeleid
Zoals al eerder aangegeven, is in elk geval tot en met het eerste kwartaal
van 2022 ruilen van niet afgenomen dagen niet mogelijk. Door Corona en
daardoor veel zieke medewerkers laat de personele bezetting van de
groepen dit niet toe. Wij vragen hiervoor uw begrip. Begin maart nemen wij
een beslissing of ruilen in het tweede kwartaal weer haalbaar is.
Urenopgaven
De urenopgave voor 2022 zijn vorige maand naar u gezonden. De
urenopgaven zijn in te zien via de ouderapp of in de mail die u van ons heeft
ontvangen. Denkt u er aan tijdig een wijziging door te geven aan de
Belastingdienst voor de Kinderopvangtoeslag.
Zieke kinderen
In 2020 is er een nieuwe werkelijkheid ontstaan in de vorm van een
pandemie. Tot nader order gelden dan ook de regels van het RIVM. Omdat
de regels regelmatig aangepast worden, verwijzen wij u naar onze website
www.okidoki-kdv.nl waar u het laatste protocol en de beslisboom kun lezen.
De regels van het RIVM t.a.v. Covid-19 gelden boven onze eigen regels.
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Wanneer de regels van het RIVM t.a.v. Covid-19 niet meer gelden dan
treden onze eigen regels weer in werking. Deze regels kunt u lezen in onze
informatieboekjes onder punt 7.1.
Het laatste protocol van het RIVM kunt u nalezen op onze website.
Opening locatie Harry Hoekstraat
Op 17 november is locatie Harry Hoekstraat geopend. We bieden hier
peuteropvang en buitenschoolse opvang. Het is een doorstroomlocatie
waar we kinderen opvangen die De Pieter van der Plasschool en de Hofvilla
bezoeken. Tijdens de opening konden de kinderen meedoen met diverse
leuke activiteiten.
Thema’s en nieuws over Uk en Puk
Ook in 2022 bieden we op alle peutergroepen weer thema’s in het kader
van ons ontwikkelingsprogramma Ben ik in Beeld, waarvan het programma
‘Uk en Puk’ een onderdeel is.
We starten in januari met het thema ‘Knuffels, ik zie dieren’.
Traditiegetrouw doen we in deze maand mee met de Nationale
Voorleesdagen en past het thema ‘Knuffels, ik zie dieren’ hier goed bij.
Van 21 februari t/m 1 april komt het thema ‘Dit ben ik, ik ga werken’ aan
bod. Spelenderwijs komen er allerlei beroepen voorbij. Bijvoorbeeld: welke
beroepen hebben papa en mama.
Wat doen/deden Uk en Puk
Na het thema ‘Hatsjoe’ werkten we vanaf 15 november – 31 december met
het thema ‘Oef wat koud’. Met winterspelletjes binnen en stampen in de
plassen buiten. Bij uitstapjes lekker warm aangekleed. Allemaal dingen die
je in de winter doet en tegelijkertijd een gezellige voorbereiding op het
Sinterklaasfeest en het Kerstfeest.
Pedagogisch coach / beleidsmedewerker
De Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) kent sinds 2019 nieuwe
kwaliteitseisen, waaronder functie van pedagogisch coach/
beleidsmedewerker. Hoe deze uren in 2022 over de verschillende locaties
zijn verdeeld, kunt u vanaf januari inzien in de oudermap op de locatie.
Snuffel je mee tijdens onze bijzondere beroepenweek BSO
In de herfstvakantie kregen we een kijkje in de wereld van bijzondere
beroepen. We bezochten de molen, mochten zelf schapen hoeden, kregen
een kijkje in de kas, timmerden er lustig op los. Elke locatie had zo zijn
eigen beroepen die centraal stonden. Een leuke en leerzame week.
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Musical Okidoki verlegt zijn grenzen
Na twee dagen vol dansen, zingen, teksten oefenen, decors schilderen en
rekwisieten maken was de grote dag van de voorstelling aangebroken. De
kinderen van de musical- en decorgroep kwamen samen en schitterden
tijdens de voorstelling voor ouders en BSO kinderen.
Als matrozen in een grote partyboot startten de kinderen van Okidoki de
musical. De boot kwam terecht in een zware storm en de kinderen
belanden op een onbewoond eiland.
Wat moesten ze nu doen? Ze konden niemand bereiken en hadden honger..
Ze besloten allemaal met iets aan de slag te gaan, de één zocht eten, de
ander maakte een hut om te slapen en een ander zorgde weer voor een
gezellige bonte avond om het kampvuur. Gaandeweg ontdekten ze dat
iedereen een eigen talent had en door samen te werken hadden ze een
leuke tijd op het eiland en vonden ze een manier om gered te worden.

NIEUWS
Sinterklaas bij Okidoki
Het bed van Sinterklaas stond klaar in het logeerhuis bij het
hoofdkantoor van Okidoki!💤🛌 ♥️ Kinderen konden daar hun tekeningen
voor Sinterklaas brengen en meteen een kijkje nemen in zijn slaapkamer.
Ook was de pakjesboot die de kinderen van de BSO gemaakt hebben daar
te bewonderen.
Op alle groepen was het weer een gezellige tijd! Er werden spelletjes
gedaan, er is veel geknutseld. Overal liepen sinten en pietjes rond. En in
de feestweek voor de verjaardag van de Sint kregen alle groepen een
groepscadeau en waren er extra leuke activiteiten, zoals
poppenkastvoorstellingen, pietengym bij de peuters. Speurtochten door de
groepen op zoek naar letters om zo de code te kraken en het cadeau te
vinden bij de BSO. Ook werden er kruidnootjes gebakken, werd er met
kruidnootjes gesjoeld . Een feestelijke week voor iedereen.
Nationale Voorleesdagen 2022
Voor 2022 is door Okidoki gekozen voor twee boeken. Beide boeken
sluiten aan op het thema van Uk en Puk van deze periode: ‘Knuffels, ik zie
dieren’.
Voor de jongsten het boek ‘Vos gaat een stukje rijden’ geschreven door
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Susanne Strasser. Het boek staat in de top van de Prentenboeken Top 10
die hoort bij de Nationale Voorleesdagen.
Vos gaat een stukje rijden. Door kuilen, over stenen, wobbel-bobbel, nog
een hobbel! En door plassen - spitter spatter spetter! Vos heeft het zo
naar zijn zin, hij merkt helemaal niet dat de muis achterop springt. En de
mol. En de kever ... Een vrolijk voorleesverhaal voor kleine coureurs.
Dit prentenboek staat centraal bij de groepen 0-2 jaar tijdens
De Nationale Voorleesdagen 2022, die start op 26 januari 2022.
Het tweede boek gaat over een plek waar iedereen welkom is: ‘Het eiland
van Olifant’ van Leo Timmers. Ook dit boek staat in de top van de
Prentenboeken Top 10.
Het begin van het boek is best wel een beetje onheilspellend. In een
donkere oceaan vergaan met je boot, dat is spannend! En uren rondrijven
voordat je land vindt. Helaas voor olifant is het wel een heel klein eilandje.
En dan dagen wachten voordat je iemand ziet. Arme olifant, je hebt als
lezer zo met hem te doen! Maar het verhaal krijgt een verrassende
wending. En wat die wending is beleven de kinderen van 2-4 jaar.
Natuurlijk genieten alle groepen weer van een voorleesontbijt en van tal
van andere (voorlees)activiteiten
Tweede elektrische bus en zonnepanelen
Okidoki draagt een steentje bij om zo duurzaam mogelijk te werken.
Locatie Dresdenweg was al ruim voorzien van zonnepanelen. Ook bij locatie
Kon. Julianaweg 59a zijn nu zonnepanelen geplaatst.
In november leverde @beukerstoyota onze tweede elektrische bus af! 💚✨
Op naar vele veilige, duurzame en mooie kilometers…..
De VerbeterMeter
Wij danken u hartelijk voor de tijd die u neemt om de VerbeterMeter in te
vullen. Okidoki scoort dit jaar gemiddeld een 8,3!
Om de kwaliteit van onze kinderopvang continu te kunnen verbeteren,
vragen we ouders om op bepaalde momenten, de VerbeterMeter in te vullen.
Wij zijn heel blij met de reacties die u geeft. Uiteraard ontvangen wij er
graag meer. Vult u de VerbeterMeter ook in?
SAVE THE DATE!!!! Webinar Avontuurlijk spelen
Over avontuurlijk spelen houden we een ouderavond in de vorm van een
webinar op 31 januari 2022 van 20.00-21.00 uur. Nadere informatie volgt
nog.
OUDERCOMMISSIE
De volgende vergadering staat gepland 22 februari 2022 voor de
oudercommissie in ’s-Gravenzande/Heenweg/Naaldwijk en op 17 februari
2022 voor de oudercommissie in Wateringen/ Kwintsheul. In
Wateringen/Kwintsheul is de taak van secretaris is overgedragen van
Femke Duijndam naar Elisabeth Wegen. We bedanken Femke hartelijk
voor haar inzet de afgelopen jaren!
Wanneer u een vraag of een agendapunt heeft voor de volgende
vergadering dan kunt u contact opnemen voor Wateringen/Kwintsheul
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via oc.villaokidoki@gmail.com en voor ’s-Gravenzande/Heenweg/Naaldwijk
via oc.okidoki@gmail.com.
Volgens wet- en regelgeving Kinderopvang is het verplicht om op elke
locatie een oudercommissie te hebben..
De oudercommissies vergaderen 5 keer per jaar. De leden lezen mee en
geven advies over beleidszaken en de kwaliteit van de kinderopvang.
Heeft u interesse? Er is altijd de mogelijkheid om een keer vrijblijvend
een vergadering bij te wonen.
We hopen dat u onze commissies wil versterken! Hiervoor kunt u contact
opnemen via oc.okidoki@gmail.com voor ’s-Gravenzande, Heenweg en
Naaldwijk. Via oc.villaokidoki@gmail.com voor Kwintsheul en Wateringen.
Of met de pedagogisch medewerkers / leidinggevende van de locatie.
Oudercommissieleden gezocht Wateringen en Naaldwijk
De locaties Bakkershof, Schaepmanstraat, Lange Spruit, Pieter van der
Plasstraat en Harry Hoekstraat in Wateringen zoeken nog een lid voor de
oudercommissie.
Oudercommissie ’s-Gravenzande, Heenweg en Naaldwijk zoekt leden
Locatie Prins Bernhardstraat heeft momenteel geen leden van de
oudercommissie en we missen nog een lid voor Kon. Julianaweg 59a,
Obrechtlaan, Spinel 19 (Strandjutters), Van der Kest Wittensstraat,
Spinel 6-8 en Albert Klingstraat in ’s-Gravenzande en De Savornin
Lohmanstraat en de Hoogvlieger in Naaldwijk.
Een beetje kou en nevelregen
houdt ons niet tegen🥰 Gezellig
zingend, hand in hand naar de
kinderboerderij en speeltuin 🚶.

Avontuurlijk spelen
Pas op! Kijk uit! Doe voorzichtig! Als ouder willen we onze kinderen
beschermen voor ongelukken en waarschuwen voor gevaarlijke situaties.
De gedachte van 'avontuurlijk spelen' is erop gericht kinderen juist in hun
eerste levensjaren, waarin ze zoveel leren, een uitdagende spelomgeving
te bieden waarin ze nieuwe dingen kunnen proberen. Door ze de ruimte te
geven om oneindig te springen, klauteren, stoeien en balanceren ontdekken
zij wat hun lichaam kan, ontwikkelen ze zelfvertrouwen en leren ze
initiatieven te nemen.
Okidoki heeft met ons als OC gesproken over de introductie van
avontuurlijk spelen binnen de kinderopvang. We hebben het gehad over
het creëren van een omgeving die niet zo veilig als mogelijk is, maar zo
veilig als nodig. Grote risico's worden uitgesloten, maar welke kleine
risico's kunnen we inbouwen om de ontwikkeling van kinderen optimaal te
stimuleren. Een interessant thema waar jullie als ouders vanuit Okidoki
nog meer over zullen horen (zie webinar ‘Natuurlijk spelen’). Deze korte
video geeft nog meer informatie over avontuurlijk spelen:
https://youtu.be/sDUzTDa5_Vc.
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AGENDA
Kids en Koffie
In Wateringen bij de Bibliotheek Dorpskade 3
Elke 2e vrijdag van de maand van 10.00 – 11.30 uur
Webinar Avontuurlijk Spelen 31 jan 2022 van 20.00-21.00 uur
VAKANTIES EN FEESTDAGEN
Vakanties 2021/2022

Spinnetjes, slakjes,
lieveheersbeestjes♥️ Ze leven
allemaal in de natuur.🐞🕷️🐌 Wij
gaan graag op ontdekkingstocht!

Herfstvakantie
18 okt. 2021 - 22 okt. 2021
Kerstvakantie
27 dec. 2021 - 07 jan. 2022
Voorjaarsvakantie
28 feb 2022 - 04 maart 2022
Meivakantie*
02 mei 2022 - 06 mei 2022
Zomervakantie
11 juli 2022
- 19 aug 2022
(*meivakantie volgens Rijksoverheid, datum 2 e week volgt zodra dit
bekend is)
Let op: de peuteropvang is alle schoolvakanties, goede vrijdag en de dag na
Hemelvaart gesloten.
Alle locaties zijn gesloten op de Nationale Feestdagen.
Zoals gemeld bij de prijzen van 2021, zijn we in ’s-Gravenzande dit jaar
voor het eerst ook open tussen Kerst en Oud & Nieuw, net als alle andere
locaties.
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