Beste ouders / verzorgers,
Bij deze ontvangt u Hofnieuws IV, waarmee wij u graag weer op de
hoogte brengen van het laatste nieuws.
In de vorige nieuwsbrief kon u al lezen dat wij op zoek zijn naar ouders of andere familieleden of vrienden van onze prinsen en prinsessen die workshops kunnen geven. Daar wil ik
graag nog iets over uitleggen. We merken dat sommige ouders het fijn vinden om meer
betrokken te zijn bij het Kinderdagpaleis waar hun kind naartoe gaat. Zij blijven ’s ochtends
bijvoorbeeld nog even koffie drinken als ze hun zoon of dochter wegbrengen en dan praten
we uitgebreider met elkaar. Zo hoorden we bijvoorbeeld dat een vader timmerman is en best
eens een klusje voor ons wil doen. Ook blijkt er een moeder te zijn die cursussen ‘gebarentaal
voor baby’s’ geeft, wat ons op het idee bracht dat ze dit ook een keer op een van onze
locaties kan doen. Dit is voor alle leidsters interessant en wellicht vinden andere ouders het
ook leuk. Als wij meer over dit onderwerp weten, kunnen we de workshop ook weer binnen
ons netwerk promoten en zo ontstaat er een win-winsituatie.
Ik wil er wel bij zeggen dat het absoluut geen verplichting is om extra dingen te doen of
met ons te delen. Ik ben zelf altijd een moeder geweest die vijf dagen per week werkt en
toen mijn zoon Veròn op de basisschool zat, werd ik vaak gevraagd om ergens bij te helpen.
Een dag per jaar mee op schoolreis gaan, daar zei ik ja tegen, dan nam ik die bewuste dag
vrij. Maar bijvoorbeeld elke maand helpen als luizenmoeder, dat redde ik niet, dus daar
moest ik nee op antwoorden. Ik weet hoe vol de agenda’s van werkende ouders kunnen zijn,
dus we willen geen enkele druk opleggen. Maar we vinden het leuk om meer te delen met de
ouders die ervoor openstaan en als je elkaar beter leert kennen, ontstaat er vaak ook meer
begrip. Dus mocht uw kind een oma hebben die supergoed kan voorlezen of een opa die
enthousiast wil vertellen over een uniek onderwerp, mailt u mij dan gerust!
O ja, we zijn ook nog op zoek naar een Bekende Nederlander die op woensdag 23 januari wil
voorlezen op (een of meerdere van) onze locaties tijdens Het Nationale Voorleesontbijt. Dit
speciale moment wordt georganiseerd om het belang van voorlezen voor de
taalontwikkeling van kinderen te benadrukken. Dus heeft u een BN’er in de familie- of
vriendenkring, mailt u mij dan ook?!

Ook wil ik nog iets zeggen over een bericht dat laatst in de media was. Vanuit de overheid
klinkt er nu een geluid dat de veiligheidsprotocollen in de kinderopvang zó streng zijn, dat er
nauwelijks iets fout kan gaan, waardoor ‘onze’ kinderen té voorzichtig worden grootgebracht. Wij begrijpen wel een beetje wat er wordt bedoeld.
De GGD heeft bepaald dat kinderdagverblijven aan hele strenge veiligheidsregels moeten
voldoen. Een voorbeeld: met klein speelgoed moet altijd aan tafel worden gespeeld en als er
met grotere dingen op de grond wordt gespeeld, moet alles opgeruimd zodra we met een
nieuwe activiteit beginnen. Een voordeel is dat kinderen leren opruimen, wat natuurlijk
belangrijk is. Maar tegelijkertijd kan er bij wijze van spreken nooit een kind struikelen,
omdat er niets op de grond ligt, terwijl een keer vallen soms ook bij het leven hoort.
Sommige situaties zijn dubbel en de eisen die aan ons worden gesteld, veranderen ook
regelmatig. Hygiëne en veiligheid staan bij ons sowieso heel hoog in het vaandel en wij
houden ons aan de regels, wat ook moet, want er kan iemand van de inspectie langskomen
om te controleren of we handelen volgens ons beleidsplan. Verder zorgen wij waar mogelijk
voor een reële middenweg. Er mogen nooit grote ongelukken gebeuren, maar zelfs prinsen en
prinsessen zijn gelukkig geen porseleinen poppetjes…
Heeft u nog vragen of opmerkingen, dan kunt u mij altijd bereiken via 06-48105437
of info@kinderdagpaleizen.nl.
Warme groet,
Alice van Neck, eigenaresse Kinderdagpaleizen

Mendy van Dam
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: Mendy van Dam (23).

Thuis:

‘Sinds anderhalf jaar woon ik samen met mijn vriend. In Zaandijk, waar we

allebei zijn geboren. Erg gezellig, vinden wij, want we kunnen zó even bij onze ouders
of andere familieleden langs; iedereen woont dichtbij.’

Werkt:

‘Alweer ruim vijf jaar op de peutergroep van Mini’s Kinderdagpaleis in Zaandam.

Op de middelbare school leek het me al heel leuk om later met kinderen te werken, vandaar dat
ik een snuffelstage liep bij een kinderdagverblijf in Zaandijk. Het was zoals ik verwachtte: ik heb
zelf veel energie en de meeste peuters hebben dat ook, dus dat was een goeie combi. Na de
middelbare school begon ik met de opleiding tot pedagogisch medewerker. Op maan-en
dinsdagen mocht ik stage lopen bij Mini’s en dat beviel zo goed, dat ik mijn tweede stage
daar ook wilde lopen, op de woensdagen, donderdagen en vrijdagen. Ik wist zeker dat ik hier
wilde blijven werken en kon mijn opleiding versneld doen: in anderhalf jaar in plaats van
drie. Daarna zou ik parttime bij Mini’s aan de slag gaan, maar er waren zoveel aanmeldingen van nieuwe kindjes, dat ik meteen fulltime kon werken. Heerlijk kletsende peuters
om me heen en uitjes naar de speeltuin en kinderboerderij maken, het past bij mij. Er zijn
veel kindjes die hier meerdere dagen komen en dan lever je best een grote bijdrage aan de
verzorging en ontwikkeling. Bijzonder vind ik dat.’

Waarom deze kinderopvang:

‘Tijdens mijn snuffelstage werkte ik

bij een grote organisatie. Hoewel het werk dus super beviel, vond ik alles eromheen wel erg
zakelijk. De sfeer was niet huiselijk. Daarom zocht ik voor mijn eerste échte stage op
internet naar een particulier kinderdagverblijf in de omgeving. Mini’s verscheen als
bovenste zoekresultaat. Tijdens mijn sollicitatiegesprek was iedereen zo open en werd ik zo
gezellig ontvangen. Ik wist gewoon: hier krijg ik het naar mijn zin. En dat klopt nog steeds.
Ik heb een hele goede band met mijn collega’s, een lieve bazin die altijd klaar staat en geen
enkel kind is hier een nummer, dat vind ik ook belangrijk.’

Mooiste moment:

‘Dat zijn er zóveel! Vaak zit het ’m in de kleine dingen die

er op een dag gebeuren, die het leuk en afwisselend maken. Elk kind is uniek en heeft
behoefte aan zijn eigen aanpak. Zo was ik met een jongetje bezig met zindelijkheidstraining.
Thuis ging hij al naar de wc, maar op het kinderdagverblijf durfde hij nog niet. Ik ontdekte
dat hij dacht dat er bij ons beren in de toiletruimte zaten… Dus ik besloot elke keer als hij
moest plassen, eerst de beren weg te jagen, allemaal naar buiten. Toen ging hij toch
overstag. Dat soort overwinningen maken me trots. Soms moet je het spel even meespelen…
Kindjes die ’s ochtends enthousiast op me af rennen en al bijna geen oog meer hebben voor
de ouders, dat vind ik ook superschattig. En vaak zeggen ze: “Ik hou van jou, jij bent de
allerliefste juf!” Heerlijk om zo geliefd te zijn op je werk, toch?’

Gouden tip:

‘Soms maken ouders zich druk over de ontwikkeling van een kind.

Bijvoorbeeld omdat het nog niet kan lopen, terwijl een andere dreumes van dezelfde leeftijd
dat al een paar maanden doet. Als mijn mening wordt gevraagd, zeg ik dat het eigenlijk
alleen maar belangrijk is om te kijken naar het kind zelf. Iedereen ontwikkelt zich anders en
het ene kind loopt al met negen maanden, terwijl het andere met anderhalf jaar zijn eerste
stapjes zet. Ik denk dat het belangrijk is om nooit druk op te leggen. Sommige ouders willen
meteen starten met zindelijkheidstraining als een kind twee jaar is geworden. Voor de een
werkt dat, maar een ander hoeft er nog niet aan toe te zijn. Richt je vooral op je eigen
kind, het komt wel goed.’

Op de foto
Het is bijna zover: op donderdag 18 oktober komt onze fotograaf weer
langs op de locatie Monnickendam en op vrijdag 19 oktober in Zaandam.
Er wordt dan een prachtig portret van uw kind gemaakt!

Wist u dat…
Onze nieuwe Kinderdagpaleizen-app gereed is voor gebruik? U
wordt via de e-mail geïnformeerd hoe deze werkt.
Als uw kind vier jaar is, het van ons een overdrachtsformulier mee
krijgt voor de basisschool? Hierdoor verloopt de overgang soepeler.
U zelf persoonlijke gegevens kunt wijzigen in de
Kinderdagpaleizen- App? Heeft u bijvoorbeeld een nieuw
telefoonnummer of adres, dan kunt u dit aanpassen, zodat wij u
altijd kunnen bereiken als dit nodig is.
Op 5 en 24 december onze Paleizen om 16.00 uur sluiten? Alle
locaties zijn ook gesloten van 25 december tot en met 1 januari.
Op 2 januari 2019 gaan de paleisdeuren om 07.00 uur weer
open.
De komende periode vijf van onze collega’s hun verjaardagen
vieren? Laura van de Biezen-Rouwhorst (Amersfoort) op 24
oktober, Priscilla Champeau (Zaandam) op 31 oktober, Jennifer
Bakker (Zaandam) op 27 november, Plausch van Zetten
(Monnickendam) op 12 december en Mendy van Dam
(Zaandam) op 30 december. Alvast Gefeliciteerd!
Hofnieuws V verschijnt op 7 januari 2019 in uw mailbox, tot dan!

