Beste ouders / verzorgers,
Bij deze ontvangt u Hofnieuws VII, waarmee we u graag weer op de hoogte
brengen van het laatste nieuws binnen onze paleismuren.
Als eerste wil ik u iets vertellen over het onderwerp vaccineren. Een heel
gevoelig onderwerp, in deze tijd. En dat is logisch, want geen enkele ouder wil
dat zijn of haar kind ziek wordt.
Zelf ben ik ook moeder en ik kan me daar uiteraard alles bij voorstellen.
Omdat het onderwerp tegenwoordig vaak in de media aan bod komt, krijgen
wij er bij Kinderdagpaleizen meer vragen over. Advies geven over uw kind wel
of niet laten vaccineren, kunnen en doen wij uiteraard niet. Het deelnemen
aan het Rijksvaccinatieprogramma gebeurt in Nederland zoals u weet op
vrijwillige basis; alle ouders mogen hun eigen afwegingen maken. Wel komt
het onderwerp altijd ter sprake als wij ‘nieuwe ouders’ rondleiden op een van
onze locaties. We horen dan wat ouders van plan zijn en daardoor weten we
dat er tot nu toe nog geen kinderen op de Kinderdagpaleizen zitten die niet
gevaccineerd zijn.
Stel dat ouders om wat voor reden dan ook afzien of afwijken van het
Rijksvaccinatieprogramma en hun kind bij ons willen aanmelden, of het kind
zit al op een van onze locaties, dan volgen wij het advies op van de GGD. En
dat luidt dat je kinderen niet op deze gronden mag weigeren of de toegang
mag ontzeggen. Daar houden wij ons aan, net zoals verreweg de meeste
andere kinderopvangorganisaties; ik heb hier recent nog overleg over gehad.
Eerlijk gezegd zijn wij ook van mening dat, mocht er ooit een uitbraak van een
infectieziekte in ‘onze’ regio’s komen, het risico op besmettingsgevaar op een
kinderdagverblijf minimaal is. Wij hanteren namelijk strenge hygiëne-

protocollen. Op andere plaatsen waar veel jonge kinderen komen, is dat
minder vanzelfsprekend. In speelparadijzen, zwembaden of bij wijze van
spreken in de supermarkt kunnen wel en niet gevaccineerde kinderen ook met
elkaar in aanraking komen.
Natuurlijk blijven wij de ontwikkelingen op dit gebied nauw volgen en mocht
er een ander advies komen vanuit de GGD over het weren van nietgevaccineerde kinderen, dan zullen wij dat hoogstwaarschijnlijk opvolgen en u
uiteraard op de hoogte brengen. Maar vooralsnog lijkt hier geen sprake van te
zijn.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben over dit onderwerp of wilt u meer
informatie over ons protocol, dan kunt u uiteraard altijd terecht bij mij of bij
een van onze leidsters.

Verder spreek ik me graag uit over de positieve sfeer die er heerst op de
groepen bij onze drie verschillende locaties. Ik weet dat ik het team en mijn
collega’s vaker prijs; dat is niet zoetsappig bedoeld, maar ik heb in het
verleden wel eens meegemaakt dat een negatief persoon een heel team kan
ontwrichten en daardoor besef ik dat het fijne contact dat wij onderling
hebben, niet vanzelfsprekend is.
We doen ook veel aan teambuilding: ik ben met alle drie de teams uit eten
geweest en we hadden laatst een uitje waarbij we met VR-brillen probeerden
samen te werken in een soort escape room.
Elkaar een luisterend oor bieden, complimenten geven en er voor elkaar zijn,
staan bij ons hoog in het vaandel. Als ik ‘s ochtends op een van de groepen
kom, vind ik het fijn om te merken dat iedereen blij is met elkaar, ondanks dat
we allemaal verschillend zijn. Door deze kracht zijn onze prestaties goed, want
voel je je als leidster gesteund, dan kun je er ook écht zijn voor de kinderen.
En het welzijn van onze prinsen en prinsessen, daar draait het om!
Ik wens u een zeer fijne zomervakantie toe. Geniet ervan met uw kind(eren)!
En mocht er iets zijn, dan kunt u mij altijd bereiken via
info@kinderdagpaleizen.nl of 06-48105437.
Warme groet,
Alice van Neck, eigenaresse Kinderdagpaleizen

Iris Broekhuisen
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: Iris Broekhuisen (25).
Thuis: ‘Mijn vriend Milo (28) en ik wonen samen met onze poes Noxx in
Leusden.’
Werkt: ‘Anderhalf jaar geleden werd ik aangenomen bij Paleis Amersfoort.
Sindsdien werk ik hier vier dagen per week. Op vrijdag ben ik vrij, dan ga ik
graag naar de paarden: mijn grote hobby.
Ik heb altijd al geweten dat ik later met kinderen wilde werken. Het zijn
wondertjes: je zíet ze letterlijk en figuurlijk groeien. Ik besloot
onderwijsassistente te worden óf in de kinderopvang te gaan. Na de
middelbare school koos ik dan ook voor de opleiding tot pedagogisch
medewerkster. Een stage in de kinderopvang zorgde dat ik het zeker wist: ik
wilde crècheleidster worden.
Hier in Amersfoort hebben wij een verticale groep, de kinderen zijn 0 tot 4
jaar. De leukste leeftijden, vind ik; soms kunnen ze bijna elke week iets
nieuws! Als leidster kan ik ook echt een bijdrage leveren aan de ontwikkeling.
Wij werken kindvolgend en niets ‘moet’, maar we kunnen wel stimuleren en
motiveren. Als een dreumes bijvoorbeeld net begint met lopen, ondersteun ik
eerst allebei de handjes, daarna één hand en op een gegeven moment lopen ze
voor het eerst een stukje los. Getuige mogen zijn van een van de eerste stapjes,
dat vind ik prachtig!’

Waarom deze kinderopvang: ‘Hiervoor werkte ik bij een grote
organisatie. Eén dag in de week was ik leidster op een vaste locatie, maar
verder werd ik net als veel andere collega’s ingezet als ‘flexer’. Je ziet dan
steeds andere kinderen, ouders én collega’s en bouwt niet echt een band op.
Toen ik de vacature las over de huiselijke Kinderdagpaleizen, sprak deze me
meteen aan. En ik vind het hier ook veel leuker, want ik kan nog meer
betekenen. Omdat ik veel contact heb met de ouders van onze kinderen, weet
ik waar zij mee bezig zijn en waar ik extra op kan letten of ondersteuning kan
bieden. Op dit moment gaat er een aantal kinderen bijna naar de basisschool
en dan puzzelen we bijvoorbeeld extra om de kleine motoriek te bevorderen of
we tellen en oefenen spelenderwijs alle kleuren. We bieden iets meer
uitdaging, zodat de kinderen goed zijn voorbereid op de volgende grote stap.
Sowieso blijf ik mezelf graag ontwikkelen. Een paar jaar geleden heb ik de
cursus Vroeg- en voorschoolse educatie gedaan, onder andere over de
taalontwikkeling van kinderen, dat was erg interessant. Ik denk dat je als
mens nooit bent uitgeleerd.’
Mooiste moment: ‘Dat de kinderen ‘s ochtends blij zijn dat ik er ben en me aan
het einde van de dag ook weer heel schattig uitzwaaien. Ik kom altijd met de
scooter naar het werk. Als ze die zien staan, weten ze dat ik er ben. Laatst
stond er een scooter, maar die was van iemand anders. Hoorde ik later van
een collega dat een kind heel teleurgesteld was dat ik er toch niet bleek te zijn.
Zo lief.’
Gouden tip: ‘Kijk specifiek naar jouw kind. Er bestaan allerlei boeken en
schema’s over de gemiddelde ontwikkeling van baby’s, dreumessen en peuters.
Die zijn soms handig, maar elk kind is uniek. Sommigen lopen net een iets
ander pad. De meeste dingen komen (uiteindelijk) vanzelf en anders kun je
altijd nog extra hulp inschakelen. Maar te veel druk ergens op leggen, gaat
tegenwerken. Als je dingen loslaat, komen ze vaak sneller dan je denkt.
Ik weet natuurlijk niet hoe het loopt als ik zelf ooit een kindje zou krijgen,
maar ik hoop dat ik deze theorie dan ook in de praktijk kan brengen.’

Wist u dat…
Kinderdagpaleizen in totaal maar liefst € 1768,50 heeft opgehaald voor
Kika? Hiermee staan we op plek 7 in de top 10 van organisaties die de
hoogste bedragen hebben opgehaald. Geweldig!
Wij recentelijk twee nieuwe leidsters hebben aangenomen? Het gaat om
Myrthe voor de locatie Monnickendam en Lyndsey in Amersfoort. We
heten hen van harte welkom!
Jennifer Bakker van Paleis Zaandam op 22 augustus as. haar laatste
werkdag heeft, omdat daarna haar zwangerschapsverlof begint?
De komende periode zes van onze collega’s hun verjaardagen vieren?
Myrthe Roos (Monnickendam) op 2 juli, Bianca Kes
(Monnickendam) op 12 augustus, Janna Jongbloed
(Monnickendam) op 27 augustus, Iris Broekhuisen (Amersfoort) en
Mandy Zoomer (Zaandam) beiden op 4 september en Alice van Neck op
26 september. Alvast van harte gefeliciteerd!
Hofnieuws VIII verschijnt 1 oktober in uw mailbox, tot dan!

