Nieuwsbrief Oktober 2020
Beste ouders/verzorgers,
Hierbij willen wij jullie graag informeren over de thema’s, de nieuwe leidsters & stagiaires,
de veranderingen in de groepen, coronamaatregelen en de sluitingsdagen.
Thema’s
Wij zijn nu in de maand Oktober en dat betekent dat wij gaan beginnen met de thema:
herfst/Halloween. Wij hebben thema zomer & familie achter de rug. De kinderen hebben
weer veel geleerd tijdens de thema’s en geknutseld. Ook bij thema Herfst gaan wij weer
verder aan de slag met leuke activiteiten zoals het verzamelen van bladeren/kastanjes en
nog veel meer..
Nieuwe leidsters
Zoals jullie het al hebben gezien hebben wij een aantal nieuwe gezichten op de groepen. De
volgende juffen zijn er gekomen: Leyla S, Hind, Elif en Fatima. Juf Leyla S. kunnen jullie bij de
Olifantjes & de Tijgertjes (BSO) tegenkomen. Juf Hind staat bij de Bijtjes en af en toe bij de
Tijgertjes (BSO). Juf Elif en Fatima staan bij de Tijgertjes (BSO) en die zijn de vaste gezichten
op de groep.

Leyla S: Beste ouders, mijn naam is Leyla Sahin en ik ben 32 jaar oud. Ik werk sinds 2013
bij Kinderdagverblijf Lila. Helaas moest ik er door een ongeluk 2 jaar tussenuit. In Juli
2020 ben ik weer langzaam begonnen met opbouwen zodat ik zo snel mogelijk weer aan
het werk kan. Jullie zullen mij zowel op het KDV als op de BSO tegenkomen.
Ik vind het erg leuk om kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling. Elke dag is anders
en dat maakt het werken met kinderen ook zo leuk.

Stagiaires
De nieuwe schooljaar is begonnen en dat betekent dat wij weer stagiaires hebben. Wij
hebben op de Bijtjes groep twee stagiaires genaamd: Yasemin en Gabriëlla. Yasemin komt
op de maandag en dinsdag. Gabriella komt op de maandag, dinsdag en woensdag.
Bij de Vlinders hebben wij ook een stagiaire genaamd: Kimberly, zij heeft ook eerder bij ons
stage gelopen op de Olifantjes groep. Zij komt op de maandag en dinsdag.
En als laatst hebben wij bij de Olifantjes ook een stagiaire genaamd: Fatma, zij heeft eerder
bij de Bijtjes groep stage gelopen. En Fatma komt op de maandag, dinsdag en vrijdag.

Coronamaatregelen
Helaas is de covid-19 virus niet voorbij.. en dat betekent dat wij nog steeds aan de
maatregelen moeten houden. Er mag maar één ouder naar binnen. Als er al een ouder
binnen staat vragen wij jullie om even buiten te wachten. Wij begrijpen dat het soms
vervelend kan zijn om te wachten maar wij doen ons uiterste best om de overdracht kort te
houden zodat de ouders niet lang hoeven te wachten. Ook vragen wij jullie bij binnenkomst
jullie handen te desinfecteren met de desinfectiemiddel op de bureau die voor jullie klaar
staat.
De handen worden heel vaak gewassen met zeep, handen worden gedroogd met een
papieren handdoek, en wij leren de kinderen te niezen/hoesten in de binnenkant van de
elleboog.

Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:
•

Tussen kinderen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.

•

Tussen personeelsleden onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden

•

Tussen personeelsleden en ouders moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden

Kinderen die verkoudheidsklachten hebben mogen wel naar de opvang. Als één van de
ouders klachten hebben (of een familielid/iemand in de omgeving waar het kind in contact is
geweest) moet het kind ook thuis blijven totdat er een uitslag is van de test. Bij negatieve
uitslag mag het kind weer naar de opvang. Bij een positieve uitslag moet het kind ook 10
dagen in quarantaine.
Specifiek zijn er de volgende maatregelen van kracht:
•

Kinderen van 0-4 jaar en kinderen in groep1 en 2 van de basisschool mogen met
een neusverkoudheid naar de Kinderopvang, behalve:

•

als zij koorts (vanaf 38 graden)of andere klachten passend bij Covid-19 hebben;
als zij een contact zijn van een patiënt met een bevestigde
COVID - 19 infectie;

•

Een volwassen gezinslid hebben met klachten passend bij Covid-19 koorts (vanaf 38
graden)en/of Benauwdheid)en de testuitslag van het gezinslid is nog niet bekend.

•

Als een school niet met reguliere klasindeling werkt ,geldt de leeftijdsgrens t/m6 jaar
,ook voor de Bso.

•

Kinderen vanaf groep 3 met de volgende klachten blijven thuis bij de volgende
klacht.

o Keelpijn
o Lichte hoest
o Verhoging tot 38 graden Celsius of koorts (38 graden Celsius of hoger)
o Plotseling verlies van reuk of smaak
Oudercommissie
Wij hebben twee nieuwe leden voor de oudercommissie. Dat zijn Zeynep Ozad (mama Tarik)
en Maryam Raougai (mama Ayah & Liyam).
Maryam: Beste ouders ik ben Maryam, mama van LIyam (3) en Ayah (2). Ik ben zelf 26
jaar oud en ik studeer verpleegkunde aan de Haagse hoge school. IK vind het leuk om
deel te nemen aan de oudercommissie omdat ik graag een steentje wil bijdragen. Dit
geeft me tevens de kans om de Kinderopvang beter te leren kennen en meer betrokken
te raken.
Zeynep: Hallo mijn naam is Zeynep, een fulltime werkende moeder net zoals velen van
jullie.
De eerste dag dat mijn zoon Tarik bij Lila naar binnen mocht, liet ik wel een traantje
vallen.
Nu, zo een ruim jaar geleden weet ik dat het een onnodig traantje was. Een glimlach van
mijn zoon elke avond na de kinderopvang, laat merken dat wij als ouders een goede
keuze hebben gemaakt.
Lila is een multiculturele opvang, waar iedereen welkom is. Elk kind verdiend de beste
aandacht, kinderen zijn onze toekomst. Een goede voorbeeld zijn voor je kind, daar
begint het eigenlijk mee, de eerste levensfase van een kind, is een mooi begin. Daar
hebben wij veel invloed op.
In Nederland hebben wij als werkende ouders tal van mogelijkheden om ons kinderen te
laten opvangen, als nieuwe lid van de oudercommissie wil ik een bijdrage leveren aan
Lila Kinderopvang.
Als jullie dit stukje hebben gelezen en mochten er ideeën of wensen naar boven schieten
aarzel niet en mail naar: zeynepozad@hotmail.com.
Ik wil namens mijn zoon en man alle leidsters bedanken voor jullie inzet van de
afgelopen moeilijke tijd in verband met het COVID-19. Alleen samen krijgen we het
onder controle.

Sluitingsdagen
Vrijdag 25 december 2020 1e Kerstdag
Donderdag 31 december 2020 (Zijn wij open tot 17.00 uur)
Vrijdag 1 januari 2021 Nieuwjaarsdag
Maandag 5 april 2021 2e Paasdag
Dinsdag 27 april 2021 Koningsdag
Woensdag 12 mei 2021 Studiedag
Donderdag 13 mei 2021 Hemelvaartsdag
Maandag 24 mei 2021 2e Pinksterdag
Maandag 19 juli 2021 Studiedag

De Vlindersgroep
Beste ouders,
De afgelopen maand hadden we zomer als thema. We hebben veel geknutseld. Zo hebben
we strandemmertje gemaakt, zomerkleurplaten gekleurd en veel met water gespeeld
buiten.
Helaas hebben wij afscheid moeten nemen van: Tarik, Nylah, Noëlla en Idris. Die zijn over
naar de bijtjesgroep en die gaan een nieuwe ontwikkelingsfase in.
En natuurlijk verwelkomen wij onze nieuwe baby’s: Ines, Jaellyn, Maysen en Ilaysia. Zij
hebben hun plekje al kunnen vinden in de groep en doen het hartstikke goed!
Voor onze thema ‘Herfst’ hebben wij al een mooie wolk geknutseld met verf en watten. De
kinderen vonden dit super leuk om te doen. En wij gaan nog veel meer knutselen en doen
met de kinderen.
Ook hebben wij een nieuwe stagiaire op de groep genaamd: Kimberley. Zij komt onze groep
versterken op de maandag en dinsdag.
Kimberley: Hallo beste ouders, Mijn naam is Kimberley. Ik ben 20 jaar oud en ik loop sinds
September stage bij de vlinders groep. Ik volg de opleiding pedagogische medewerker
kinderopvang niveau 3. Deze opleiding doe ik omdat ik van kinderen hou en het super leuk
vind om hun ontwikkeling mee te maken en een steentje bij te dragen aan hun groei.

De bijtjesgroep
We hebben een rare tijd achter de rug. De corona.... het is nog niet verdwenen, maar
gelukkig kunnen we onze kindjes weer opvangen, wat in het begin niet kon. Toen was het
heel rustig op de opvang met maar aantal kinderen. Uiteindelijk is het coronavirus één van
de weinige dingen Made in China dat niet binnen een week kapot is
hopelijk met de
genomen maatregelen houden we samen het virus onder controle..
De zomer is helaas bijna voorbij. Wij hopen dat u een fijne vakantie heeft gehad of lekker
bent uitgerust.
Wij hebben wel genoten van het mooie weer samen met de bijtjes. Op de kdv hebben wij
regelmatig met water gespeeld om wat af te koelen en plezier gehad. Ook zijn wij naar de
speeltuin geweest en dat vonden de bijtjes erg leuk.
Binnenkort zullen de bijtjes druk aan het werk gaan met thema Herfst.
Nieuwe bijtjes: in onze groep zijn er nieuwe Bijtjes Lucas,Rafael ,Elif Mira,
Nylah,Noella,Amaya, Destan,Tarik
Welkom allemaal lieve kindjes.
Afscheid BIJTJES: We hebben ook afscheid genomen van onze lieve yusuf hij is naar de
basisschool en Kishany.
We hebben ook afscheid genomen van Driss ,Sofia,Rana,Rico ze zijn allebei naar de
olifantjes. We gaan jullie missen bij de bijtjes.

Mentor Bijtjes
Hind:Maandag-Dinsdag
Asli:Maandag-Dinsdag-Donderdag
Fatma:Woensdag-Vrijdag

De Olifantjesgroep
Beste ouders,
Zoals jullie het weten hebben we de zomer achter de rug. Het was een leuke periode
(behalve het coronavirus helaas..) Wij hebben super leuke en leerzame activiteiten
uitgevoerd met de kinderen zoals het maken van een vlieger, zandkasteel knutselen en ijsjes
maken. Wij zijn nu begonnen met de thema Herfst en hebben al onze eerste kunstwerkje
gemaakt (egeltjes).
Juf Tugce is de vaste leidster op de groep. Zij werkt vier dagen (geen vaste dagen). Soms
werkt zij ook drie dagen, dat verschilt per week. Juf Tuba en juf Leyla S staan ook op de
Olifantjes groep, op de dagen dat Juf Tugce er niet is. Juf Leyla S kennen de meeste ouders
wel. Zij heeft eerder bij ons gewerkt maar ze moest er helaas een tijdje uit wegens een
ongeluk. En ze is nu weer terug. Welkom juf Leyla!
Er zijn een aantal veranderingen in de groep. Onze lieve Cainho & Sarp Efe zijn 4 jaar
geworden en hebben afscheid van ons genomen. Zij gaan naar de basisschool.. Spannend!
Sinds een korte tijd zijn Driss en Sofia overgegaan van de bijtjes naar de olifantjesgroep. Zij
doen het allebei hartstikke goed op de groep.
Per 1 Oktober zijn Rico en Rana over naar de Olifantjes groep. Zij zaten allebei bij de Bijtjes
groep en gaan nu een stapje verder op de olifantjesgroep.
Op de woensdag, donderdag en vrijdag gaan wij vaak samenvoegen met de Bijtjes i.v.m. met
het kind aantal.
Sinds september hebben wij een stagiaire op de groep genaamd: Fatma
Zij komt op de maandag, dinsdag en vrijdag.
Fatma: Ik ben 19 jaar oud en doe de opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Werk. Ik loop op
maandag, dinsdag en de vrijdag stage bij de olifantjes. Ik hou super veel van mijn werk. Ik
hoop deze periode met succes te verlopen.

De Tijgertjes (BSO)
Beste ouders,
De zomervakantie zit er alweer op..
Ik hoop dat jullie allemaal een leuke zomervakantie
hebben gehad of een gewoon fijne zomer voor de ouders die hebben gewerkt!
Nieuwe kinderen
Welkom Adam, Vito en Avantika.
Heel veel plezier bij de tijgertjes!
Maatregelen tegen het coronavirus

Helaas zweeft het coronavirus nog rond.. Alle maatregelen die in het begin zijn opgesteld,
gelden nog steeds.
•

Max. 1 ouder naar binnen, als er al een ouder binnen staat graag even voor de deur
wachten.

•

Overdracht blijft kort, alleen belangrijke dingen worden doorgegeven over het
kind.

•

Als iemand in het huishouden van het kind verkoudheidsklachten en koorts (38
graden Celsius of hoger) en/of benauwdheidsklachten, blijft het kind ook thuis. Als
de testuitslag negatief is of als iedereen 24 uur geen klachten meer heeft, mag het
kind weer naar de opvang. Bij een positieve uitslag, moet het kind ook 10 dagen
thuisblijven.

Activiteiten
Wij bieden de kinderen verschillende soorten activiteiten aan zodat het uitdagend en
leerzaam blijft voor de kinderen.
We gaan ook om de zoveel weken naar Educatieve Tuin Vreelust, daar mogen wij heerlijk
ontdekken en natuurlijk heel veel maken van groen!
Komende tijd zullen wij nog veel meer leuke en leerzame activiteiten aanbieden.
Groetjes,
BSO Lila Tijgertjes

