Beste ouders / verzorgers,
Bij deze ontvangt u Hofnieuws VI, waarmee we u graag weer
op de hoogte brengen van het laatste nieuws binnen onze
paleismuren.
Wat hebben wij een bijzondere maand achter de rug! Zoals u weet, deden alledrie de
Kinderdagpaleizen in maart mee aan de actie ‘bakken voor KiKa’. De vader van een van onze
personeelsleden werkt bij KiKa en hij vertelde ons een tijdje geleden dat deze actie eraan
kwam. Wij bespraken dit in een vergadering met alle leidsters en we waren het er snel over
eens: hier wilden we aan meedoen.
Hoewel ik in mijn nabije omgeving gelukkig geen kinderen met kanker ken, grijpt deze ziekte
natuurlijk iedereen aan. Voor volwassenen is het al onvoorstelbaar zwaar en ingrijpend om
mee te maken, stel je voor dat een kleine prins of prinses het krijgt…
Het doel van KiKa is om te zorgen dat 95% van de kinderen die kanker krijgen, uiteindelijk
geneest. Daar willen wij uiteraard heel graag aan bijdragen.
En dus bakten we er lustig op los. Bananenbroden, cupcakes, koekjes, je kunt het zo gek niet
bedenken of onze leidsters maakten het met de peuters. Onwijs veel werk, ook al omdat we
op de Kinderdagpaleizen maar kleine ovens hebben. Maar de leidsters waren zo lief om zelfs
in hun weekenden thuis nog op de crèche bereide taarten af te bakken.
Er ontstonden ook mooie samenwerkingen: Taverne de Visscher op Marken verkocht onze
appeltaarten en lokale ondernemers sponsorden tegoedbonnen en andere prijzen die u via
winacties op onze sociale media in de wacht kon slepen. Prachtig, die saamhorigheid!
De kinderen waren ondertussen heel enthousiast over het bakken, en tegelijkertijd sloot deze
actie goed aan bij twee thema’s die wij belangrijk vinden: ‘ziek zijn’ en ‘voeding’. Op hun
niveau leerden we de prinsen en prinsessen dat niet iedereen gezond is en dat er ook een
andere kant van het leven kan bestaan. En tijdens het bakken werden de verschillende
ingrediënten besproken en besteedden we aandacht aan gezonde voeding.
De actie is nét gesloten; in de volgende editie van Hofnieuws, maken wij het eindbedrag voor
KiKa bekend! Het totaalbedrag van alle kinderdagverblijven die hebben meegedaan, wordt
binnenkort ook nog bekendgemaakt via de website van KiKa.
Wij zijn heel trots op deze geslaagde actie en ik wil u als ouders bedanken voor het kopen
van onze lekkernijen, de KiKa-beren en de andere vormen van sponsoring. En de leisters voor
hun extra inzet de hele maand maart, daar heb ik veel respect voor.

Iets anders: sinds 1 januari is er een nieuwe wet die ons verplicht om één persoon in dienst
te hebben met het hbo-diploma ‘Bedrijfscoach en beleidsmedewerker’. Wij wisten dat dit
eraan kwam en we spelen graag op zeker, dus hebben Priscilla en ik allebei dit diploma
behaald. Het houdt in dat we onze leidsters sinds dit jaar officieel coachen. We observeren
hun handelen en zij mogen zelf doelen opstellen, waarna we samen kijken hoe deze kunnen
worden behaald. Op deze manier ontwikkelen de leidsters zich nog beter, wat uiteindelijk ook
weer ten goede komt aan de kinderen.
Ook het blijven observeren en steeds verbeteren van ons pedagogische beleid, is een
onderdeel hiervan. Uiteraard deden wij dit al, maar door het behalen van het diploma
hebben we nog meer handvatten om het in de praktijk goed te blijven uitvoeren. Zo
ontwikkelt onze organisatie zich steeds verder.
De Inspectie is onlangs ook langs geweest in de vestigingen in Monnickendam en Zaandam
en alles was gelukkig weer prima in orde.
Rest mij voor nu nog om u een fijne lente te wensen. 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

Ploni van Veen
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: Ploni van
Veen (41).

Thuis:

‘Samen met mijn dochter Juna (14) woon ik in Purmerend. De helft van de week
is Juna bij mij en de andere helft is ze bij haar vader. We hebben ook een huisdier: poes Zoë.
Zij is lief, maar af en toe ook best een draakje!’

Werkt:

‘1 Maart begon ik bij Mini’s Kinderdagpaleis Zaandam. En dat terwijl ik al
twintig jaar in de kinderopvang zit. Hiervoor werkte ik bij een grote organisatie in
Amsterdam-Noord. Achteraf had ik eerder naar mijn gevoel moeten luisteren, want toen ik

daar voor het eerst binnenkwam, vond ik het eigenlijk niet fijn. Ik ben heel gevoelig voor
sfeer, maar het pand daar was kaal, het zag er ongezellig uit en de werknemers waren
negatief. Ik werd aangenomen omdat ik positiviteit uitstraalde: men hoopte dat ik de sfeer
kon beïnvloeden. Maar dat ging niet. Ik werd begeleid door een coach en toen ik een filmpje
van mezelf terugzag van hoe ik aan het werk was, barstte ik in tranen uit. Dit was gewoon
niet mijn plek.
Nog diezelfde dag belde ik Alice. Al jaren ken ik haar via via en we hadden vaker besproken
of ik misschien voor haar zou komen werken. Maar steeds kwam het niet goed uit qua dagen
of locatie. Nu had zij een vacature in Zaandam en toen ik hier binnenkwam, viel alles op z’n
plek. Het kinderdagverblijf ziet er zo gezellig uit voor de prinsen en prinsessen en de warmte
is voelbaar; zowel tussen de andere leidsters onderling als de liefde voor de kinderen en de
organisatie. Dit klopte gewoon. Ik heb meteen ontslag genomen in Amsterdam-Noord en nu
werk ik fulltime op de peutergroep van Mini’s Zaandam.’

Waarom deze kinderopvang:

‘Naast wat ik al beschreef, is ook
deze locatie perfect voor mij. Vroeger heb ik in mijn woonplaats Purmerend gewerkt. Als ik
dan ’s avonds of in het weekend boodschappen deed, hoorde ik overal om me heen: “Hé
Ploni!” Hartstikke leuk toen ik jonger was, maar inmiddels kan ik iets meer afstand tot mijn
werk ook waarderen.
De heen- en terugreis naar Mini’s, twintig minuten met de auto, zie ik als een moment voor
mezelf. ’s Ochtends zet ik lekker de radio aan en geniet ik van mijn volle koffiebeker. En aan
het einde van de dag kom ik ook weer even tot rust in de auto en dan is thuis ook echt thuis.
Ik blijf zeker lekker werken bij Mini’s. Al dan niet tot mijn 65e, al is het nog wel heel ver weg
om zover vooruit te kijken, haha.’

Mooiste moment:

‘Tijdens mijn stage bij een peuterspeelzaal, kwam er een
meisje ongeveer tegelijkertijd met mij op de groep. Op een of andere manier had ik meteen
een klik met haar. Voor Sinterklaas kreeg zij een babypop en ik hoorde van haar moeder dat
ze meteen zei: “Dit is baby Ploni!” Zo lief vond ik dat.
Toen dit meisje vier jaar werd en afscheid nam van de peuterspeelzaal, huilde ik tranen met
tuiten. O jee, ga ik dat nou elke keer krijgen bij een afscheid? dacht ik. Dan wordt het wel
een heel trieste aangelegenheid.
Maar sinds ik zelf moeder ben, is het voor mij wel anders geworden. Werk en privé zijn toch
iets meer van elkaar gescheiden daardoor. Maar het blijft zo dat je een band opbouwt met
de kinderen: je mag ze verzorgen en hun ontwikkeling volgen, dat is prachtig.’

Gouden tip:

‘Benader elk kind op een andere, eigen manier. Geen kind is immers
hetzelfde. Zelf heb ik mega voelsprieten voor kinderen die het wat moeilijker hebben in een
groep. Hen pik ik er regelmatig even uit om ze wat extra aandacht te geven. Sommige
peuters hangen altijd om je benen, dat is ook prima, maar ik betrek ook de jongens of
meisjes die stiller zijn overal bij. Tijdens een kringgesprek doet haantje de voorste
bijvoorbeeld meteen zijn of haar mond open, maar dan vraag ik bewust aan een introverter
kind wat hij of zij vindt.
Of als er klusjes gedaan mogen worden, zijn het vaak dezelfden die meteen naast me staan.
Terwijl ik zie dat een ander kind het ook heel leuk vindt om te helpen, maar dat niet durft
aan te geven. Die peuter geef ik dan bewust een taakje. Op mijn werk is geen dag hetzelfde,
omdat geen kind hetzelfde is!’

Wist u dat…
Kinderdagpaleizen een erkend leerbedrijf is? Uiteraard zijn we
daar trots op, want wat is er leuker dan toekomstige collega’s de
kneepjes van ons mooie vak bij te brengen?
Al onze leidsters elk jaar een ‘update’ BHV/EHBO krijgen? Op die
manier weten we zeker dat ons personeel op de hoogte is van de
laatste inzichten op dit belangrijke gebied.
De komende periode drie leidsters hun verjaardagen vieren?
Daphne Jelierse (Zaandam) op 7 april, Daisy van Es (Zaandam) op
13 juni en Myrthe Roos (Monnickendam) op 2 juli. Alvast van
harte gefeliciteerd!
Hofnieuws VII verschijnt op 1 juli in uw mailbox, tot dan!

