Beste ouders / verzorgers,
Bij deze ontvangt u - zoals afgesproken - Hofnieuws II,
waarin wij u graag weer op de hoogte brengen van het
laatste nieuws.
Zoals u weet, vinden wij het bij Kinderdagpaleizen heel belangrijk om aan alle (nieuwe) weten regelgeving te voldoen. Dat moet ook wel, anders zouden we onze papieren niet op orde
krijgen! Nu is er per 1 januari van dit jaar een nieuwe kwaliteitseis opgesteld: elk kind dat
naar de kinderopvang gaat, moet een ‘mentor’ toegewezen krijgen. Dit is een pedagogisch
medewerker uit de groep van het kind die de ontwikkeling van het kind stimuleert. De
mentor is ook het aanspreekpunt voor ouders en als er bijzonderheden in de ontwikkeling
zijn, verwijst de mentor de ouders door voor verdere hulp.
Op zich vinden wij dit een goede eis, zeker voor grootschalige organisaties, waar lang niet
altijd met vaste gezichten wordt gewerkt. Maar bij Kinderdagpaleizen kennen – zoals u weet
– alle leidsters de kinderen heel goed en al heeft uw kind nu dus ook een mentor gekregen,
dat betekent uiteraard niet dat andere leidsters nu minder goed geïnformeerd zullen zijn
over uw kind of dat u hen niet langer kunt aanspreken met vragen of opmerkingen.
De leidsters van uw kind blijven evenveel meekijken met de ontwikkeling en bespreken alles
onderling. Aan de zorg verandert er ook niets: uw kind wordt nog steeds door alle leidsters
geholpen. Op papier is de mentor voortaan degene die eindverantwoordelijk is voor het
monitoren van de ontwikkeling van uw kind, maar bij Kinderdagpaleizen verandert er voor u
en uw prins of prinses dus verder feitelijk niets.
Mocht u nog niet op de hoogte zijn, dan kunt u in het ouderportaal opzoeken wie de mentor
van uw kind is. Want ook met het ouderportaal zijn we dit jaar gestart en wat is het fijn om
daar zulke goede reacties op te krijgen! In de toekomst willen we het zelfs nog makkelijker
voor u maken om alle beschikbare info op te zoeken, vandaar dat er op dit moment een app
wordt ontwikkeld voor Kinderdagpaleizen. Het duurt nog even, maar als de app helemaal
goed werkt, wordt deze gelanceerd en dan kan deze ook door u worden gebruikt. We laten
het uiteraard weten zodra het zover is!

Tot slot wil ik ook nog iets persoonlijks met u delen. Lang niet iedereen weet het, maar
Mini’s Kinderdagpaleis Monnickendam en Mini’s Kinderdagpaleis Zaandam heten niet
zómaar zo…
Ja, ‘mini’s’ is natuurlijk een leuke verwijzing naar de prinsjes en prinsesjes die bij ons zijn
geplaatst. Maar het is ook een vernoeming: mijn moeder heet namelijk Mini. Tenminste,
officieel heet ze Wilhelmina, maar haar roepnaam is Mini. En mijn moeder, daar heb ik zo’n
speciaal gevoel bij…
Mijn moeder heeft haar kinderen op een hele warme, liefdevolle manier grootgebracht. Het
belangrijkste wat ik van haar heb geleerd, is toch wel het ‘verzorgende’. Zij houdt net als ik
enorm van zorgen, ze maakt het iedereen graag naar de zin. Vijftien jaar geleden vond ik het
een prachtig eerbetoon aan mijn moeder om de eerste vestiging van Kinderdagpaleizen naar
haar te vernoemen, net zoals vijf jaar later bij de tweede vestiging in Monnickendam. Het
derde filiaal, Paleis Amersfoort, ligt in een heel andere regio dan mijn geboortegrond.
We kozen ervoor om de naam ‘Mini’s’ daar achterwege te laten, maar dat maakt mijn
moeder niet minder trots. Ze glimt als ik met haar over Kinderdagpaleizen praat en ze vindt
het geweldig dat er nu drie filialen zijn en dat er zoveel personeel rondloopt. En om mijn
moeder zo te zien, dat maakt mij ook weer trots!
Ik wens u een fijne lente en als er iets is, kunt u mij altijd bereiken via
info@kinderdagpaleizen.nl of 06-48105437.
Warme groet,
Alice van Neck, eigenaresse Kinderdagpaleizen

Mieke Nibbering-van Driel
Uw kind is natuurlijk koning, maar in elke Hofnieuws zetten
we voor even een medewerker van Kinderdagpaleizen op de
troon, om haar beter te leren kennen. Deze keer:
Mieke Nibbering-van Driel (28).

Thuis:

‘Mijn leven lang woon ik al in Monnickendam. De laatste jaren samen met mijn
grote liefde Bart, met wie ik vorig jaar ben getrouwd.’

Werkt:

‘Vier dagen per week op de peutergroep in Monnickendam. Alleen op
woensdagen ben ik er niet. Toen ik na de middelbare school een opleiding moest kiezen, had
ik geen idee. Een vriendin wilde crècheleidster worden en ik volgde haar. Na mijn eerste
stage in de kinderopvang was ik zelf ook om: kinderen geven me zoveel energie. Als ze rond
de één, anderhalf jaar zijn en leren lopen en woordjes zeggen, geweldig vind ik dat. En als ze
drie zijn en we hele gesprekjes kunnen voeren en ze enthousiast meedoen en geïnteresseerd
luisteren bij een activiteit, dan geniet ik zelf ook.
In juni werk ik hier alweer tien jaar. Mijn moeder zag destijds een advertentie in een
regionaal blad, dat Mini’s Kinderdagpaleis een leidster zocht. Nog steeds ben ik blij dat ik
werd aangenomen!’

Waarom deze kinderopvang:

‘Toen ik hier voor het eerst
binnenkwam, vond ik het er zó leuk uitzien. Ik had stage gelopen bij een standaard
kinderdagverblijf, waar alle muren wit waren en de meubels van blank hout. Ik werd vrolijk
van de kleuren hier en met Alice en mijn andere collega’s klikte het meteen. Het voelde als
een warm bad. Tijdens mijn stages had ik er ook mee te maken dat er telkens invallers op de
groepen stonden. Dan moest ik alles opnieuw uitleggen: over het dagritme en de
verschillende kinderen. En toen was ik alleen nog maar stagiaire, kun je nagaan als je ergens
vast werkt en steeds de verantwoordelijkheid met wisselende collega’s moet delen.
Bij Mini’s Kinderdagpaleis ken ik mijn collega’s door en door. En ik hoef amper mijn
gaspedaal in te drukken en dan ben ik al op mijn werk, dat vind ik ook prettig.’

Mooiste moment:

‘Het afscheid nemen als een kind vier wordt en naar school
gaat. Dat klinkt gek, omdat het aan de ene kant niet leuk is, maar ik vind het heel bijzonder.
Vaak staan ouders met tranen in hun ogen en vertellen ons dat ze al het vertrouwde gaan
missen. Het geeft me zo’n goed gevoel dat het niet alleen voor ons een grote stap is, die
overgang, maar voor hun ook. Wij hebben de kinderen hier meestal als baby binnengekregen, ze maken veel ontwikkelingen door en dan lopen ze als volwaardig kleuter de deur
uit. “Op de basisschool is Mieke niet, dat vind ik niet leuk”, zeggen de kinderen zelf
bijvoorbeeld. Lief. Peuters doen sowieso grappige uitspraken. Een tweeling van drie werd een
keer als laatste opgehaald en ik liep samen met hen de deur uit. “Ga jij nu werken?” vroegen
ze in koor. Ze dachten dat ik in Mini’s Kinderdagpaleis woonde en nu eindelijk naar mijn
werk vertrok. Prachtig!’

Gouden tip:

‘Voor het slapen gaan een boekje voorlezen. Het stimuleert de
taalontwikkeling en het inlevingsvermogen en het is een fijn, duidelijk ritueel. Wij doen het
ook altijd voor de middagslaap. De kinderen mogen om de beurt een boekje kiezen,
bijvoorbeeld als het voor hen een speciale dag is of als er een heel goed heeft gegeten. Ze
zien het als een beloning als ze mogen kiezen. Als ik later zelf ooit kinderen krijg, hou ik dat
voorlezen voor het slapen gaan er zeker in.’

Wist u dat…
U via het ouderportaal uw kind kunt afmelden, uw vakantie kunt
doorgeven en eventueel extra dagen opvang kunt aanvragen?
De komende periode het thema ‘Lente’ centraal staat en wij in de
week van Koningsdag leuke spelletjes doen met de kinderen?
De oudercommissie van de locatie Monnickendam een enquête
heeft gehouden onder ouders, om te kijken wat er goed gaat en
waar verbetering mogelijk is? De ouders noemden gelukkig heel
veel positieve punten, zoals deze top 3:
1. Lieve begeleiders / persoonlijke aandacht
2. Warm eten / voeding in het algemeen
3. Knutselen / leerzame activiteiten
Verbeterpunten bleken onder andere dat de ouders graag een
nieuwsbrief wilden, flexibele opvang en dat de kinderen met meer
natuurlijke materialen kunnen spelen. De eerste Hofnieuws was op
dat moment al in de maak en tijdens de vergadering zijn een
aantal actiepunten opgesteld om ook aan de andere verbeterpunten
te werken. Over een jaar wordt er opnieuw een enquete gehouden
en als u nog andere punten heeft, kunt u dit altijd doorgeven aan
de oudercommissie. Dit geldt uiteraard ook als uw kind naar de
locatie Zaandam of naar Paleis Amersfoort gaat.
Het in geval van uiterste nood mogelijk is om uw kind jaarlijks
twee dagen extra naar ons te brengen? Dit is geen officiële regel,
maar is ontstaan uit loyaliteit naar ouders. Stel dat u bijvoorbeeld
een begrafenis heeft, dan kunt u informeren op de groep van uw

kind of er ruimte is om uw kind extra te plaatsen. Heeft u vaker of
om minder ernstige redenen extra opvang nodig, dan sturen wij u
hiervoor uiteraard een factuur.
Maandag 2 april (2e Paasdag), vrijdag 27 april (Koningsdag),
donderdag 10 mei (Hemelvaartsdag) en maandag 21 mei (2e
Pinksterdag) alle Kinderdagpaleizen gesloten zijn?
Hofnieuws III verschijnt op 2 juli in uw mailbox, tot dan!

