Akerstraat 149
6466 HD Kerkrade

info@kinderopvangparkstad.nl
www.kinderopvangparkstad.nl

045-5426688

2021|1

KOPloper 2021|1

Inhoud
Tijd voor Talent								4
Creatieve invulling lockdown							
Geen excuses meer: buitenspelen bij slecht weer doet u zo			
Unieke samenwerking met CMWW						
KOP actief betrokken bij Lokaal Educatieve Agenda				
In beweging!									
KOP geeft extra kleur aan de carnavalsweek					
Bedrijfshulpverleners slagen voor jaarlijkse opfriscursus			
Update kwaliteitshandboek							
Resultaten Talentacademie							

		

4
4
7
8
8
9
10
10
10

Verbetermeter								11			
Verbetermeter								
Beste locaties 2020								

11
12

Tips thuis opvoeden							12
Opvoedtassen voor ouders							
Nationale Voorleesdagen							
Voorleestips									

12
12
12

Redesign-project								14
Aan de slag in Bleijerheide en Landgraaf					
Voortgang Redesign buiten-project						

14
15

In het zonnetje								16			
12,5 jaar in dienst		

						

16

Agenda en evenementen						16

Vorige pagina

2

Volgende pagina

KOPloper 2021|1

De aftrap
Na de ‘saaiste’ feestdagen ooit is er ook een vette streep gezet door ons carnavalsfeest van 2021. Geen
Kingertsog! We hebben wel een poging gedaan om de kinderen een carnavalesk programma te bieden
op de verschillende locaties, maar dat weegt natuurlijk niet op tegen de ‘echte vastelaovend’. Gelukkig
zijn de scholen en de kinderopvang wel weer open en we hopen snel onze BSO’s te kunnen openen.
Verdere versoepelingen van de maatregelen zijn helaas ver te zoeken. We hopen dat de bedrijven het
hoofd boven water kunnen houden en dat we in het tweede kwartaal weer meer kunnen ondernemen.
Steeds meer politieke partijen praten in ieder geval over gratis opvang voor elk kind. We zijn benieuwd
wat van die beloftes overblijft na de verkiezingen.

Nieuwe locaties

Gelukkig heeft Kinder Opvang Parkstad het nare coronajaar toch goed afgesloten en hebben we voldoende reserves opgebouwd om de crisis het hoofd te bieden. We hebben de afgelopen periode zelfs een
nieuwe locatie geopend: het mini-IKC De Schatkist. We waren al aanwezig in deze school met een peuteropvang, maar aangezien de school een Gezonde Basisschool van de Toekomst wordt, hebben we ons
aanbod meteen uitgebreid. Op 1 februari hebben we ook de deuren geopend van ons kinderdagverblijf
en BSO in de school. Helaas niet met een feestje, maar dat komt later nog. We zijn momenteel bezig
met een verbouwing in de andere basisschool van Bleijerheide, waar per 1 maart onze BSO Woelhonk
en peuteropvang Woelwaters naartoe verhuizen. Zo investeren wij ook in ‘Superlocal’ Bleijerheide.

Unieke samenwerking

Een ander mooi initiatief van de afgelopen maanden is onze samenwerking met CMWW in Brede School
Centrum Brunssum. Pedagogisch medewerkers van onze organisatie en CMWW begeleiden daar samen een peutergroep in één ruimte. Dit is uniek in Nederland! We zijn dan ook blij dat de gemeente
Brunssum ons de ruimte geeft voor dit project. Als het goed werkt, gaan we dit op meer plekken toepassen.

Andere mooie activiteiten

Tot slot hebben we onlangs de mooie resultaten ontvangen van de talentontwikkeling van jonge kinderen vanuit onze samenwerking met Universiteit Leuven. In deze KOPloper leest u meer over dit project en alle andere mooie activiteiten van Kinder Opvang Parkstad.
Ik wens u veel leesplezier!
Jolanda Rikers
directeur/bestuurder Kinder Opvang Parkstad
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Tijd voor Talent
Creatieve invulling lockdown

Helaas moesten we het jaar afsluiten met een lockdown. Gelukkig konden de sinterklaasactiviteiten doorgaan, zij het in aangepaste vorm. Maar de geplande kerstactiviteiten en nieuwjaarsborrel gingen aan onze
neus voorbij. Wij vonden het jammer dat we het bijzondere jaar 2020 niet samen met onze kids konden
afsluiten.
In de afgelopen weken hebben onze medewerkers activiteiten voor thuis aangeboden via het ouderportaal. Bij onze peuteropvanglocaties werden VVE-activiteiten gedeeld die gepland waren om op locatie te
doen in het kader van het winterthema. We vonden het erg leuk dat ouders via Konnect foto’s en berichtjes stuurden met de resultaten. Ook hebben onze medewerkers knutselpakketjes samengesteld en
filmpjes gemaakt waarin een medewerker een boek voorlas.

Geen excuses meer: buitenspelen bij slecht weer doet u zo

Het regent, het is te koud of het is te vroeg donker. Excuses genoeg om met uw kroost gezellig binnen te
blijven als het weer even niet ideaal is. Toch is buitenspelen in elk seizoen belangrijk voor uw kinderen. De
kunst is om van ‘het is slecht weer’ iets positiefs te maken, een beetje kinderlijke onschuld over te nemen
en te leren genieten van springen in de plassen. Met deze tips lukt dat zeker!

Slecht weer bestaat niet

In de Scandinavische landen zijn ze het erover eens: ‘slecht weer bestaat niet, enkel slechte kledij’. De inwoners trekken dan ook massaal naar buiten, de natuur in, ook als het weer wat minder is.
‘Kleed je naar het weer’ is nog zo’n populaire uitspraak. Als ouders zien wij vooral de negatieve aspecten
van regen of kou. Denk maar aan natte kleren, koude handjes, brilglazen die beslaan, en ga zo maar door.
Kinderen zien van nature de mogelijkheden, waarvan springen in de plassen als het regent het mooiste
voorbeeld is.

Onze kinderen bij KDV Kiekeboe ontdekken de tuin. Door met speciale overalls eropuit te trekken, ontdekken ze verschillende weersomstandigheden.
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Goed voorbereid

Even naar buiten trekken met kleine kinderen als het slecht weer is? Het lijkt wel een helse opdracht: u
moet ze stevige kleding aantrekken en u moet ik-weet-niet-wat allemaal meenemen voor het geval dat ze
het koud of honger krijgen, nat worden, zich pijn doen, … noem maar op!
Maar laat u niet afschrikken. Een goede voorbereiding is het sleutelwoord! Met een baby in huis had u
steeds een luiertas klaarstaan, gevuld met alle noodzakelijke spullen. Wel, vervang de luiertas door een
comfortabele buitenrugzak, stop er alvast de dingen in die u doorgaans nodig hebt en zet ‘m klaar, dicht
bij de voordeur.

Wat stopt u er zoal in?
•
•
•

regenkleding, reservekleding en -schoenen
versnaperingen: noten, rozijnen, droge koekjes
drinkbus met water, vochtige doekjes en pleisters

Leuke activiteiten met uw kind als het regent
•
•
•
•

Trek goede regenlaarzen aan, zoek de leukste plassen in de buurt en springen maar!
Maak taartjes of mooie figuren in de modder en laat deze nadien uitharden.
Knutsel binnen zelf een bootje in elkaar en ga op zoek naar grote plassen of kanaaltjes waar u uw
bootje kunt laten varen.
Ga in het bos op zoek naar takken en ander materiaal om een schuilhut tegen de regen te maken.
Kruip er samen in en vertel verhaaltjes.

Als het koud is
•

Tikkertje en andere spelletjes waarbij u moet lopen, houden u warm! Ga op zoek naar varianten
op bekende spelletjes zoals bevrijdingstikkertje, tikkertje op den hoge of tikkertje door de benen.
•
Plan een leuke wandeltocht. Maak eerst een buitenbingokaart en ga er nadien mee aan de slag. 		
Wie kan het snelst alles afvinken?
•
Samen een route uitstippelen op een kaart en die route nadien volgen aan de hand van herken		
ningspunten, is ook een topper.
•
Of trek naar het bos en zoek sporen van dieren! Tegelijkertijd kunt u er blaadjes, takken en noten
verzamelen om nadien mee te knutselen. De mogelijkheden zijn eindeloos!
•
Blaas ijsbellen! Tip: voeg wat suikersiroop toe aan uw mengsel van water en afwasmiddel.
Zo krijgt u stevigere bellen.
•
Van een simpel potje voetbal of basketbal krijgt u het ook meteen warm.
Tip voor de ouders: beweeg mee! Als u op een bankje gaat zitten terwijl uw kroost zich uitleeft in de speeltuin, krijgt u het snel koud en bent u misschien diegene die terug naar binnen wilt?
Vorige pagina
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Als het hard waait
•
Niets zo leuk als vliegeren als er een stevige wind staat. Waarom maakt u de vlieger trouw
ens niet zelf? Goed voor dubbele pret!
Als er sneeuw ligt
•
Trek eropuit met de slee! Misschien is er wel een fijne heuvel in de buurt waar u vanaf 		
kunt glijden? Dolle pret!
•
Bouw een iglo of een fort met sneeuwblokken.
•
Maak een sneeuwpop. Of gebruik uw fantasie en vorm mooie bouwsels, dieren of hele 		
taferelen met de stevige sneeuw. Tip: speelgoed dat u gebruikt in het zand, werkt ook in
de sneeuw.
•
Verf in de sneeuw. Gebruik hiervoor wel milieuvriendelijke verf! Is uw tekening af, maak er
dan een mooi kader omheen met takken die u in het bos vindt.
•
Maak een gigantisch OXO-spel in de sneeuw. Voor de O neemt u een dennenappel en met
twee kleine stokjes vormt u een X.

Tip: zorg voor goede kleding! Liefst van natuurlijke materialen, zoals wol. Het neemt vocht op,
ademt, werkt verwarmend en verfrissend tegelijk.
Bron: Kiind.nl, parents.com
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Unieke samenwerking met CMWW

Een IKC is een voorziening voor kinderen van 0 tot 12 jaar waar ze kunnen spelen, leren, ontmoeten en
ontwikkelen. Waarin alle activiteiten op het gebied van opvang, onderwijs en ontwikkeling voor kinderen
in samenhang en verbinding met elkaar worden aangeboden. In maart 2020 hebben KOP, CMWW en
Movare de zogenoemde IKC-intentieverklaring ondertekend. Deze verklaring wordt ook gesteund door
de gemeente Brunssum. Vervolgens hebben KOP en CMWW de handen ineengeslagen met als doel voor
alle kinderen in Brunssum voor- en vroegschoolse educatie (VVE) aan te bieden. Vanuit de IKC-gedachte
betekent dit dat wij niet meer naast elkaar, maar vooral met elkaar gaan werken.

Uitgangspunten pilot

Dit zijn de uitgangspunten van de pilot:
-

Een doorgaande lijn in de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 13 jaar.
Door middel van een warme overdracht en door de samenwerking met elkaar op te zoek en 		
gaan we voor een goede voorbereiding op de overstap naar het basisonderwijs.
Een passend aanbod bij behoeftes, interesses en talenten.
Door samen te werken met de Rupsjes en de Xonar-coach in te zetten bij zorg, stemmen wij het 		
aanbod af op de behoeften en ontwikkeling van het kind.
Kansen optimaal benutten.
Het streven is om een VVE-aanbod te realiseren voor alle kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar
in de gemeente Brunssum, dus ook bij KDV De Springplank.
De krachten bundelen als team van enthousiaste professionals vanuit verschillende disciplines.
Om zo van en met elkaar te leren, sneller te kunnen schakelen en samen sterk te staan.
Samenwerken aan een veilige, stimulerende omgeving die voelt als een ‘thuis’.
Met vaste stamgroepen, vaste pedagogisch medewerkers, een vast ritme en veel regelmaat wor		
den de kinderen zo goed mogelijk voorbereid op de overgang naar het basisonderwijs.
Het kind blijft centraal staan: samen werken we aan talent!
Doordat ieder kind een eigen ontwikkeling heeft, richten we ons op individuele wensen en be		
hoeften. Zo kunnen we de kinderen stimuleren, prikkelen en vooral laten groeien binnen 		
hun eigen kunnen.

2021: verkennen, ontwikkelen en beleven

In 2020 hebben er vooral gesprekken plaatsgevonden met de gemeente en GGD om te kijken hoe wij de
pilot het beste vorm kunnen geven. We hebben heel 2021 de tijd om dit samen te verkennen, ontwikkelen maar vooral te beleven. Uiteraard nemen we jullie mee in deze ontwikkeling.
De komende periode gaan we ons vooral richten op:
Ouderbetrokkenheid
Afstemmen scholing
Inhoudelijke werk- en beleidsplannen
Verbinding zoeken met elkaar
Wet- en regelgeving
Vanuit het kinderdagverblijf volgen de kinderen van 2 tot 4 jaar ook in 2021 dagelijks het VVE-programma.
Zij doen dit samen met een vaste pedagogisch medewerker in de ruimte van CMWW. Op deze manier
gaan wij voor een nog beter aanbod dat specifiek gericht is op deze leeftijdsgroep.
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KOP actief betrokken bij Lokaal Educatieve Agenda

De Lokaal Educatieve Agenda (kortweg LEA) wordt iedere vier jaar opgesteld door gemeenten, onderwijs,
jeugdgezondheidszorg en kinderopvangpartners. Dit gebeurt in samenspraak met de kinderen. Ook KOP
is actief betrokken bij het vaststellen en het uitvoeren van deze agenda. Dit alles om projecten en activiteiten te organiseren om eventuele leerachterstanden te voorkomen.
De LEA bestaat uit zeven thema’s. In het kader van talentontwikkeling hebben de kinderen van KDV De
Springplank een muziekpakket ontvangen van de gemeente Brunssum. Er is niks leuker dan samen zingen en muziek maken. Het heeft een positieve invloed op de groepssfeer en het versterkt de interactie
tussen kinderen onderling, maar ook tussen het kind en de pedagogisch medewerker. Naast het enorme
plezier dat kinderen beleven aan het luisteren en maken van muziek, heeft muziek een positieve invloed
op de ontwikkeling van het jonge brein. Onder meer op sociaal-emotioneel, motorisch en zintuiglijk vlak
worden verbindingen gelegd in de hersenen die een belangrijke basis vormen om andere vaardigheden te
leren. Laten we vooral in deze tijd wat kleur en muziek geven aan de dag. Gemeente Brunssum, bedankt!

In beweging!

Beweging zorgt voor een betere ontwikkeling van de coördinatie en motoriek bij kinderen. In februari en maart geeft Motivator daarom een
peutergymles op al onze peuteropvanglocaties en kinderdagverblijven in
Landgraaf. Zodra de ouders weer mogen worden toegelaten in de schoolgebouwen, organiseren we ook een peutergymles voor ouders en kinderen.
Twee van onze locatiemanagers gaan aansluiten bij werkgroepen van het Sportakkoord Kerkrade. Ook in
Landgraaf zijn we bezig om te kijken hoe we kunnen samenwerken met andere partners binnen het Sportakkoord Landgraaf. Op deze manier kunnen we nog meer beweegactiviteiten gaan aanbieden.
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KOP geeft extra kleur aan de carnavalsweek

Ook ons carnavalshart huilt stilletjes! Normaliter waren wij in januari en februari volop bezig met de voorbereidingen voor hét evenement van het jaar: de kinderoptocht van Kerkrade. Ook zouden we verschillende vieringen bijwonen en werkten we langzaam toe naar het hoogtepunt van het jaar. Helaas hebben
we dit jaar het carnavalsfeest in een ander jasje moeten steken.

Passen en meten

2020 was een jaar waarin omdenken, creativiteit en vooral verbondenheid centraal stonden. Kijken naar
wat nog wel kon en mocht binnen de gestelde richtlijnen om het virus zoveel mogelijk onder controle te krijgen. Dit jaar is vooralsnog niet anders. Diep respect voor alle mensen die in de cruciale beroepen werken,
maar ook voor alle ouders die door de maatregelen geen gebruik konden maken van de noodopvang.
Voor iedereen is het passen en meten op weg naar een goede oplossing.

Positieve draai

Toch hebben wij dit jaar een klein beetje extra kleur kunnen geven aan de carnavalsweek. Samen met de
kinderen hebben we op een verantwoorde manier ons carnavalshart laten kloppen. Met verschillende
activiteiten hebben we voor de kinderen een positieve draai kunnen geven aan deze carnaval. Zo waren
onder meer prinsen en prinsessen aanwezig op de locaties, werden flashmobs opgenomen en werden
kindervieringen georganiseerd, online of op locatie. Tevens mochten de kids van 12 februari tot en met
17 februari verkleed naar de locaties komen.

Stichting Ronald McDonalds Kindervallei

Elk jaar doneren we het ontvangen bedrag van de kinderoptocht aan een goed doel. Ook zonder optocht
willen we deze mooie traditie voortzetten. Dit jaar kozen we Stichting Ronald McDonalds Kindervallei in
Valkenburg als goed doel. Zij bezorgen gezinnen met een zorgintensief kind een welverdiende vakantie.
Ondanks de coronatijd hebben zij het afgelopen jaar maar liefst 76 gezinnen kunnen helpen. Met onze
bijdrage willen wij juist in deze moeilijke tijd het kind weer even kind laten zijn. Want laten we eerlijk zijn,
ook van de kinderen werd het afgelopen jaar veel flexibiliteit verwacht.
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Wuppie

Net als voorgaande jaren hebben we onze klanten dit jaar
verrast met onze welbekende Wuppie. Ondanks dat we de
straten van Kerkrade niet kunnen kleuren met de mooie
stoet, mag deze kleine icoon van de organisatie niet ontbreken. Wij hopen iedereen zo snel mogelijk weer in goede
gezondheid te zien!

Bedrijfshulpverleners slagen voor jaarlijkse opfriscursus

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Hoe voorzichtig u ook bent, bij kinderen die spelen en ontdekken
gebeuren nu eenmaal kleine ongelukjes. Dit kan natuurlijk ook op onze locaties gebeuren. De afgelopen
periode hebben al onze bedrijfshulpverleners daarom weer hun jaarlijkse opfriscursus succesvol afgerond.
Hierdoor kunnen zij ook dit jaar hun vaardigheden bij een klein ongeval uitoefenen. Door alle maatregelen moesten onze hulpverleners dit jaar online de cursus volgen via een op maat gemaakt programma.

Update kwaliteitshandboek

Het leveren en borgen van kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Daarom hebben we het afgelopen jaar ons kwaliteitshandboek
onder de loep genomen en bijgewerkt. In het handboek staan de
protocollen en procedures waarmee we dagelijks werken. Om deze
meer leesbaar te maken, hebben we lange lappen tekst vertaald
naar overzichtelijke stroomschema’s. Medewerkers worden hierin
wegwijs gemaakt met behulp van onder meer een video met uitleg.
In een later stadium volgt een quiz voor alle medewerkers, zodat we
op ludieke wijze kunnen toetsen of iedereen volgens de protocollen
werkt.

Resultaten Talentacademie

Sinds begin 2019 werken MIK Kinderopvang, Spelenderwijs en Kinder Opvang Parkstad samen met CEGO/
Universiteit Leuven aan het project Talentacademie. In januari zijn de resultaten van de tweede meting
gedeeld met de betrokken medewerkers. We zijn heel enthousiast over de geconstateerde groei in welbevinden en betrokkenheid van onze kinderen. Maar daarnaast zijn we zeker net zo trots op de groei in
aanpakfactoren door onze medewerkers.
Onze medewerkers hebben laten zien dat de deskundigheidsbevordering geslaagd is en dat ze vanuit de
ervaringsgerichte bril kunnen kijken naar de behoeften van de kinderen. Het is vooral mooi om te zien hoe
jonge kinderen zich positief ontwikkelen door deze aanpak. Op 4 februari jl. presenteerde professor Ferre
Laevers deze resultaten in een webinar van Kinderen Ons Vak. Deze presentatie en de resultaten van het
project staan op www.kinderenonsvak.nl.
Mede door deze goede resultaten hebben we ervoor gekozen om het project in 2021 voort te zetten. In
het tweede kwartaal van 2021 worden maar liefst 44 medewerkers van de kinderdagverblijven geschoold
in het ervaringsgericht werken en het leren kijken naar welbevinden en betrokkenheid.
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Verbetermeter
Verbetermeter

Via korte vragenlijsten kunt u aangeven hoe tevreden u bent over Kinder Opvang Parkstad. Het is belangrijk
voor ons dat u de vragenlijst invult. We zien dat de respons afneemt. We willen u toch vragen om even een
paar minuten vrij te maken om de korte vragenlijsten in te vullen, want uw stem geldt bij Kinder Opvang
Parkstad! Hieronder vindt u de resultaten van het afgelopen kwartaal.
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Beste locaties 2020

Jaarlijks zetten we de best scorende locaties in het zonnetje. Hierbij een overzicht van de beste locaties van 2020.

Beste
BSO
Woelhonk

Beste
KDV
Schatgraver

8.6

Beste
POV
Woelwaters

Kinder Opvang Parkstad

Tips thuis opvoeden
Opvoedtassen voor ouders

Onze collega’s Katja en Ramona zijn druk bezig geweest met het samenstellen van twee opvoedtassen. Deze zijn bedoeld voor ouders en verzorgers in het kader van opvoedondersteuning. We hebben
een tas die ondersteunt bij de zindelijkheidstraining en een tas die ondersteunt bij het eetgedrag van
peuters. Hebt u interesse in een van deze opvoedtassen? Neem dan contact op met Katja Krasovec via
k.krasovec@kinderopvangparkstad.nl of met Ramona Krijthe via r.krijthe@kinderopvangparkstad.nl. We
gaan dit jaar nog meer tassen ontwerpen en opvoedtips met u delen, zodat wij u nog beter kunnen ondersteunen bij kleine opvoedvragen.

Nationale Voorleesdagen

Van 20 tot en met 30 januari stonden bij ons
de Nationale Voorleesdagen centraal. Bij onze
locaties staat voorlezen altijd op het programma, maar tijdens deze speciale dagen doen
we altijd iets extra’s, zoals lettersoep maken of
samen ontbijten. Onze KDV- en POV-locaties
ontvingen van ons het boek ‘Coco kan het!’
en de BSO-locaties kregen het boek ‘Petra’.
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Voorleestips

Voorlezen maakt u leuker! Of u nu voor het slapen gaan een mooi verhaal voorleest of overdag samen
een prentenboek bekijkt, er worden herinneringen voor het leven gemaakt. Daarnaast heeft voorlezen
een positief effect op woordenschat, spelling en tekstbegrip. Hieronder een aantal tips om het meeste uit
dit speciale kwartiertje te halen.

Een boek kiezen

In de bibliotheek is zoveel keuze aan boeken, dat het soms niet meevalt een geschikt boek te vinden dat
op dat moment past bij de belevingswereld van uw kind. Denk eens aan de volgende situaties: misschien
is er in het gezin een baby op komst, wordt uw kind zindelijk of leert het tanden poetsen. Veel bibliotheken hebben de boeken per thema bij elkaar staan. In de bibliotheek is zoveel keuze aan boeken, dat
het soms niet meevalt een geschikt boek te vinden dat op dat moment past bij de belevingswereld van uw
kind. Denk eens aan de volgende situaties: misschien is er in het gezin een baby op komst, wordt uw kind
zindelijk of leert het tanden poetsen. Veel bibliotheken hebben de boeken per thema bij elkaar staan.

Hetzelfde boek een paar keer voorlezen

Het is een feit dat kinderen een verhaal eindeloos vaak willen horen en telkens opnieuw weer prachtig
vinden. Bij de eerste keer voorlezen zijn ze geboeid, bij de tweede keer is er het feest der herkenning, bij
de volgende keren krijgen ze oog voor detail en ontdekken ze steeds weer iets nieuws in de plaatjes.
Hetzelfde boek een paar keer voorlezen, hoeft niet saai te zijn als u elke keer een ander onderwerp verzint
om het na het voorlezen over te hebben: het thema, de personages, heeft uw kind zelf wel eens zoiets
meegemaakt?

Voorleesrituelen

Kinderen raken vertrouwd met allerlei rituelen: zo doen wij dat
altijd! Ze voelen zich prettig als ze kunnen rekenen op het dagelijkse voorleesritueel. Lees voor op een vertrouwd moment of
op een knusse plek met een knuffel of kussen erbij, en met zo
weinig mogelijk kans op afleiding. Voorleestijd is de tijd waarin u
samen kunt kijken, luisteren, praten en lachen.

Voorlezen met stemmetjes

In prentenboeken staan vaak veel korte spreekteksten. Het is niet nodig om u extra in te spannen en met
verschillende stemmetjes voor te lezen. Bij peuters is dat nog niet zo aan de orde. Als u langzaam voorleest, goed articuleert en uw kind tijdens het voorlezen regelmatig aankijkt, dan treft u vaak veel beter de
toon en zal uw kind goed begrijpen wie er in het boek iets zegt.

Te moeilijk of niet?

Het kan prettig zijn om van anderen titels van prentenboeken te horen die geschikt zijn voor de leeftijd
van uw kind. Dan nog kan het zijn dat u aarzelt of het
boek niet te moeilijk of te gemakkelijk is. Misschien
helpt het om te weten dat een boek eigenlijk nét een
beetje te moeilijk mag zijn. Als u het meerdere keren
voorleest en u praat samen over het verhaal, hebt u
de meeste kans dat uw kind door een boek geboeid
wordt.
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Voorspel samen het verhaal

Vraag tijdens het voorlezen aan uw kind hoe het verhaal verder zou kunnen gaan. Door te vragen wat er
allemaal kan gebeuren in het verhaal, denken kinderen goed na. Hierdoor leren ze in hun dagelijks leven
ook beter om naar oplossingen te zoeken voor problemen.

Moeilijke woorden

Vraag tijdens het voorlezen aan uw kind hoe het verhaal verder zou kunnen gaan. Door te vragen wat er
Wanneer er moeilijke woorden in het boek staan, worden deze in de context van het verhaal vaak wel
duidelijk. Zo niet, dan kunt u uw kind helpen om het nieuwe woord te leren door er een plaatje bij aan
te wijzen, een voorbeeld te geven of een vervangend woord te gebruiken. Naderhand kunt u ook het
moeilijke woord er weer bijhalen. Zo onthoudt uw kind het woord beter, dit helpt bij de ontwikkeling van
het taalgebruik.

Laat uw kind vertellen

Geef uw kind gelegenheid om iets te zeggen als u het verhaal voorleest. Het gaat erom dat uw kind
praat, dus alle opmerkingen over het verhaal zijn goed. Uw kind heeft een eigen interpretatie over het
verhaal en kan ook meepraten vanuit eigen ervaringen. Daar kunt u dan weer op ingaan. Zo blijft uw kind
betrokken bij het verhaal. Laat uw kind het verhaal ook zelf eens navertellen. Door het verhaal aan een
ander te vertellen en erover na te praten, gaat uw kind het verhaal beter begrijpen.

Voorbereiding op het voorlezen

Lees de titel van het boek voor en praat met uw kind over de voorkant. Maak het nieuwsgierig naar het
verhaal. Als u de kaft samen bekijkt, kunt u samen bedenken waar het boek over zou kunnen gaan.

Redesign-project
Aan de slag in Bleijerheide en Landgraaf

Niet alleen de gemeente Kerkrade investeert met ‘Superlocal’ in de wijk Bleijerheide. Trots nemen wij
jullie mee in onze innovatieve samenwerking met de basisscholen in deze wijk, waarbij we onze peuteropvang en buitenschoolse opvang verder optimaliseren. Daarnaast vertellen we u graag meer over het
innoverende Redesign-project dat komend jaar van start gaat in Landgraaf.

Bleijerheide

Door de samenwerking met basisschool Bleijerheide bieden wij een gezamenlijk aanbod voor kinderen
van 2 tot 13 jaar. Zo kunnen wij de warme overdracht tussen opvang en school goed laten verlopen. Dit
komt uiteraard ook ten gunste van de doorgaande lijn. Het wordt een voorziening waar onderwijs, buitenschoolse opvang, peuteropvang en welzijn zijn samengevoegd in het belang van en voor kinderen.
Naast wijkgerichte en culturele activiteiten, kunnen ook zorgaanbieders deel uitmaken van het aanbod.
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Op deze locatie kunnen kinderen elkaar ontmoeten, samen leren, spelen en ontwikkelen. Bij voorkeur
komen alle ontwikkelingsgebieden aan bod. Het kindcentrum biedt kinderen een uitdagend programma,
waarbij ook de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) centraal staat. Het gaat bij deze samenwerking om
één integrale aanpak op één fysieke locatie: Bleijerheiderstraat 125 in Kerkrade. Vanuit deze gedachte
is de samenwerking tussen Kinder Opvang Parkstad en Movare in Bleijerheide verder geoptimaliseerd.
We hebben eind 2020 ons kindcentrum bij basisschool De Schatkist afgerond en starten nu bij basisschool Bleijerheide. Naar verwachting kunnen we per 1 maart samen met de kinderen het gebouw betreden.
Maakt u nog geen gebruik van opvang en wilt u kijken wat de mogelijkheden zijn? Neem dan contact
met ons op via 045-54 26 688.

Landgraaf

Met trots vertellen we u ook meer over het innoverende Redesign-project dat komend jaar van start gaat
in Landgraaf. Gezien de huidige situatie maken wij optimaal gebruik van de lockdown en de vakantieperiodes. Hierdoor hoeven we geen werkzaamheden uit te voeren wanneer er kinderen in het gebouw zijn. Zo
hebben kinderen, ouders en partners weinig tot geen last van de verbouwing. De locaties Boschkabouters en Wereldwijs zijn vernieuwd tijdens de carnavalsvakantie. Het ging hier vooral om de afwerking van
bepaalde zaken. Denk hierbij aan nieuw schilderwerk en vernieuwde interieurelementen, zoals fotobehang. Ook de andere locaties in Landgraaf worden dit jaar verder gemoderniseerd.

Voortgang Redesign buiten-project

Ook het Redesign buiten-project heeft niet stilgelegen de afgelopen periode. De plannen voor het buitenterrein van POV ’t Eikske zijn akkoord en de uitvoer-der is al gestart met de productie van het speelhuisje.
We hopen hier snel te kunnen starten met de werkzaamheden. Hieronder ziet u het voorlopig ontwerp.
Daarnaast zijn we in overleg met de directeur van basisschool De Schakel. Hij was zo enthousiast over de
plannen voor het buitenterrein van de peuteropvang, dat hij heeft besloten ook het schoolplein te willen
aanpakken.
Zodra deze plannen gereed zijn, delen we die uiteraard met u. Verder onderzoeken we welke mogelijkheden er zijn om het buitenterrein van Kindcentrum De Schatkist onder handen te nemen.
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In het zonnetje
12,5 jaar in dienst

Kylie Vinken-Evertz
1 januari 2021 was een speciale dag voor Kylie Vinken-Evertz. Zij was toen namelijk precies 12,5 jaar in
dienst bij Kinder Opvang Parkstad. Kylie kwam binnen bij KDV Kiekeboe en heeft hier met al haar passie
en plezier maar liefst 12,5 jaar gewerkt. De afgelopen jaren heeft zij in groep 4 de kinderen voorbereid
om de grote stap te maken naar het basisonderwijs. Daarbij kon zij haar VVE-kwaliteiten goed inzetten.
Op 1 februari is Kylie gestart met een nieuwe uitdaging bij KDV Reuzefijn. Wij wensen haar ook daar veel
werkplezier en passie toe!
Mandy Bothmer en Rachelle Visser-Paffen
Ook voor Mandy Olislagers en Rachelle Visser-Paffen was 1 januari 2021 een speciale dag. Ook zij vierden
die dag namelijk hun 12,5 jarig dienstjubileum bij Kinder Opvang Parkstad. Mandy als het vertrouwde
gezicht en de babyspecialist van KC Reuzefijn en Rachelle als het vertrouwde gezicht en rots in de branding bij BSO Reuzefijn. Wij wensen hen nog vele plezierige werkjaren bij KOP!

Kylie Vinken-Evertz

Mandy Olislagers		

Rachelle Visser-Paffen

Agenda en evenementen
Zodra ook de BSO’s open mogen, starten we weer met ons Chill Club-aanbod. Houd onze website en Facebookpagina daarom goed in de gaten!
Noteer alvast in uw agenda:
- 2 t/m 7 augustus 2021: 		
- 30 augustus t/m 3 september:
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