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De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen
ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig,
ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan.
1 Korintiërs 13:4- 5

Beste ouders/verzorgers,
Voor u ligt Noach’s nieuwsbrief klaar. Hierin houden wij u op de hoogte van de belevenissen
van kinderen in de afgelopen periode.

De beste wensen
Allereerst een heel gezegend nieuwjaar voor iedereen toegewenst namens het gehele team
van KDV Noach! Wij hopen dat iedereen een mooi jaar achter de rug heeft en met frisse
moed het nieuwe jaar gestart is.

Geslaagd!
Hiep hiep hoera voor Iris en Jemima! Ze zijn beide geslaagd en zijn nu officieel
Gespecialiseerd pedagogisch werker niveau 4. Dames PROFICIAT!

Personeel
We hebben nieuwe collega’s en stagiaires en daar zijn wij heel blij mee!
Chayenne is een BBL-studente van het Zadkine college. Ze volgt de opleiding tot
Gespecialiseerd pedagogisch werker op niveau 4. Chayenne zal 3 dagen in de week
aanwezig zijn als leidster op de peutergroep en zal rond oktober 2021 haar opleiding gaan
afronden.
Nina is een BBL-studente van het Albeda College. Ze volgt de opleiding tot Gespecialiseerd
pedagogisch werker op niveau 4. Nina zal 3 dagen in de week aanwezig zijn als leidster op
de babygroep en zal rond oktober 2021 haar opleiding gaan afronden.
Odala is een BOL-studente van het Albeda College. Zij is 25 jaar en volgt de opleiding tot
Pedagogisch werker niveau 3. Odala zal 2 dagen in de week aanwezig zijn op de
peutergroep tot eind januari 2021.
Dames van harte welkom en hele fijne en leerzame tijd toegewenst op KDV Noach!

Dijka (leidster babygroep)
Afgelopen december hebben wij afscheid genomen van Dijka (leidster babygroep). Per
januari zal zij niet meer werken als vaste kracht. Dit vond zij zelf ook erg jammer, maar in
verband met de werktijden en de afstand die zij moest reizen was dit voor haar niet meer
haalbaar. U kunt zich misschien voorstellen dat het team Dijka niet wilde laten gaan en
daarom zijn wij gaan brainstormen over hoe het ook anders kan. Met heel veel blijdschap
willen wij jullie als ouders dan ook vertellen dat Dijka het wel zag zitten om als oproepkracht
te blijven werken op de babygroep!

De afgelopen periode?
De feestdagen zijn weer voorbij en wat hebben we een fijne tijd gehad met de kinderen. Het
kerstontbijt was alweer een groot succes en we hebben mooie herinneringen met de
kinderen gemaakt!
De afgelopen periode hebben we met de kinderen gewerkt rondom het seizoenthema herfst.
En ook al zijn de temperaturen erg hoog voor deze tijd van het jaar is het seizoenthema
winter momenteel nog in volle gang!

LEEF!
Vanuit ons eigen activiteitenprogramma “LEEF”, hebben wij als laatst het thema kerstfeest
behandeld. Een overzicht van de actuele thema’s kunt u vinden op de groepen. Zo weet u
precies welke thema’s we het aankomend jaar met de kinderen gaan behandelen.
De aankomende weken gaan we op beide groepen aan de slag met het thema Jozef.

In het thema zitten de onderwerpen kleuren, pesten en kleren verwerkt. Deze zullen wij met
de kinderen gaan behandelen en zoals altijd hebben wij er ontzettend veel zin in!
Nieuw materiaal
Op KDV Noach zijn wij altijd bezig met kwaliteit. De groepen zijn namelijk weer verrijkt met
nieuw speelmateriaal en nieuwe houten kasten. De kasten zijn van hout en hebben een
rustige uitstraling. Ze helpen meer overzicht te creëren in de ruimtes en het hout oogt mooi
bij de rest van het interieur. Het speelmateriaal staat op ooghoogte voor de kinderen. Zij
kunnen zelfstandig bij de leeftijdsgeschikte speelmaterialen wat enorm bijdraagt aan de
zelfstandigheid van de kinderen. Het beter kunnen zien van al het spelmateriaal prikkelt de
kinderen op deze manier ook tot meer spel.

De kinderen reageren reuze enthousiast op de nieuwe kasten en de medewerkers zijn er ook
erg blij mee!

Rust
Op de babygroep vinden wij rust, reinheid en regelmaat erg belangrijk. Zo hebben we de
oude commode ingeruild voor een nieuwe compactere versie. Hierdoor kan de commode op
de babygroep staan en kunnen de baby’s, zonnodig, in de groepsruimte verschoond
worden. Het niet in en uit de slaapkamer hoeven te lopen zorgt dan ook voor meer rust op de
slaapkamers.

Het KOVnet - ouderportaal
Als organisatie hebben wij het afgelopen jaar verschillende veranderingen moeten
aanbrengen. Een van die veranderingen komt door de invoering van de Algemene
verordening gegevensbescherming (AVG) wet.
De AVG is de wet die de privacy van burgers beschermt. Deze wet is ook voor de
kinderopvang van toepassing.
De AVG wet geldt voor alle organisaties die veel gegevens verzamelen, zoals n.a.w.gegevens maar ook informatie over de ontwikkeling van een kind en foto- en videomateriaal.
Dus ook kinderopvangorganisaties moeten aan de nieuwe wet voldoen. Het verwerken,
bewaren en delen van die privacygevoelige informatie in de kinderopvang mag alleen als er
aan bepaalde criteria wordt voldaan1.
Om aan deze criteria te kunnen voldoen zijn wij per 1 januari 2020 gestart met het softwareprogramma KOVnet. Het KOVnet is een softwareprogramma die speciaal is ontwikkeld voor
kinderopvangorganisaties. Het KOVnet functioneert als een ouderportaal voor jullie als
ouders. Dit betekent dat u als ouder via het ouderportaal o.a. foto’s van uw kind kunt
bekijken en downloaden. Ook kunt via het ouderportaal extra dagen aanvragen, ruilen,
afmelden etc. Dit betekent voor u dat wij geen informatie meer zullen overdragen of
ontvangen via WhatsApp. We zullen het gebruik hiervan dan ook volledig afschaffen.
Het gebruik van het KOVnet ouderportaal zal in het begin even wennen zijn. Niet alleen voor
u als ouder, maar ook voor ons als organisatie. Gelukkig verloopt het tot nu toe allemaal heel
goed en word het team steeds handiger in het gebruik hiervan.
Heeft u vragen of komt u ergens niet uit dan kunt u tijdens kantooruren mailen of gratis
bellen naar het gratis nummer van de helpdesk van het KOVnet op 0252-752269.

1Bron:

https://www.boink.info/veiligheid-en-gezondheid/avg-kinderopvang

Afscheid
Lieve Jayvairo, helaas hebben wij iets eerder afscheid van jou moeten nemen dan verwacht.
We zullen je ontzettend missen en wensen jou het allerbeste toe op de basisschool en God’s
rijkste zegen voor de toekomst!

Welkom
Wij van team Noach zijn ontzettend blij, want we mogen nog meer kindjes welkom heten op
de babygroep!
Met veel blijdschap willen wij dan ook Matthias, Judah, Nayeli en Siana-Jade van harte
welkom heten op KDV Noach.
Team Noach wenst jullie allemaal heel veel speel en leerplezier toe!

Pedagogische werkwijze
In verband met de nieuwe IKK wet hebben wij een pedagogische werkwijze in ons beleid
opgenomen. Hierin staat onze werkwijze omtrent de benadering van kinderen op KDV
Noach. Deze kunt u nalezen op onze website www.kinderdagverblijf-noach.nl.

Nationale voorleesdagen
Van woensdag 22 januari tot en met zaterdag 1 februari vinden de Nationale voorleesdagen
plaats. Tijdens deze dagen staat de taalontwikkeling centraal. De nationale voorleesdagen
worden afgetrapt met een nationaal voorleesontbijt. Wij van KDV Noach doen hier ook aan
mee! We zullen tijdens het fruitmoment ook samen met de kinderen van de peutergroep
gaan ontbijten. Voor de kindjes van de babygroep zullen we van het fruitmoment ook iets
“speciaals” maken die dag! Het verkozen boek van het jaar zal tijdens de voorleesdagen

centraal staan. Het boek heet Moppereend zoals u op de volgende pagina afgebeeld kunnen
zien.

U als ouder kunt deelnemen door deze ochtend voor uw eigen kind en groepsgenootjes te
komen voorlezen. Er kunnen maximaal 2 ouders per groep komen voorlezen. Heeft u hier,
als ouder, interesse in geeft dit dan zo snel mogelijk door aan de leidster van uw kind. Dit
aanbod geldt wel alleen voor de kinderen die het kinderdagverblijf op woensdag 22 januari
bezoeken.

Werkjes van de kinderen
U ziet de werkjes van uw kind natuurlijk regelmatig op de groepen hangen. Na een aantal
weken zijn ze dan ineens weer weg en u vraagt zich misschien af waar deze werkjes blijven.
De werkjes van uw kind worden bewaard in hun “werkjes” boek. Het “werkjes” boek wordt
meegegeven wanneer een kind, om welke reden dan ook, afscheid neemt van de
kinderopvang. Wilt u hier eens een keer in kijken vraag hier dan gerust naar.

Even ter herinnering …

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Overschoenen aantrekken bij binnenkomst i.v.m. hygiëne
Baby’s niet met schoenen aan de groep in laten lopen i.v.m. hygiëne
Oorbellen op eigen risico
Tijdig afmelden van uw kind via het ouderportaal
Start dagprogramma 09.00 uur
Ontbijt wordt aangeboden voor 07.00 uur
KDV Noach sluit alle deuren om 18.30 uur
Interesse in de oudercommissie? Geef het door aan de medewerkers.
Ideeën? Gooi het in onze ideeënbusje!

Belangrijke data
22 januari
13 april
27 april
5 mei
21 mei
1 juni
26 juni

: Start Nationale voorleesdagen - voorleesontbijt
: Gesloten op 2e paasdag (maandag)
: Koningsdag (vrijdag)
: Gesloten op Bevrijdingsdag(dinsdag)
: Gesloten op Hemelvaartsdag (donderdag)
: Gesloten op tweede pinksterdag(maandag)
: Gesloten i.v.m. een teambuilding-dag

Voor alle feestdagen en/of dagen waarop kinderdagverblijf Noach gesloten is verwijzen we
jullie graag ook naar de website van Noach (www.kinderdagverblijf-noach.nl).

Team Noach wenst u een gezegend

2020
Toe!

