
 
 

 

Nieuwsbrief kindercentrum het groenehuis, jaargang 1, editie december 2014 
 

Met deze nieuwsbrief willen we jullie graag informeren over een aantal actuele onderwerpen. 
 

Organisatorisch nieuws 
 

Nieuwe pedagogisch medewerkers 
Vanwege het groeiend aantal aanmeldingen zijn er in oktober nieuwe pedagogisch medewerkers gestart. Thérèse is (op 
dinsdag en woensdag) toegevoegd aan het team van de bloementuin. Op de vogeltuin is Debby werkzaam geweest. Na 
zorgvuldige overweging is besloten om de samenwerking met Debby niet voort te zetten. Deze beslissing is gebaseerd op 
evaluatiegesprekken die in de proeftijd hebben plaatsgevonden, mede op basis van feedback van ouders en teamleden. 
 
Vanwege de opening van de 3

e
 groep in het nieuwe jaar waren we al in gesprek met sollicitanten die we nog in portefeuille 

hadden. Vorige week hebben, als onderdeel van de werving- en selectieprocedure, kandidaten een dagje meegedraaid. De 
komende weken zullen jullie kennis maken met Bianca en Maartje omdat zij starten met hun inwerkprogramma. Bianca zal 
op de vogeltuin, veelal op dinsdag en donderdag, werkzaam zijn. Maartje is de eerste pedagogisch medewerker voor de 
nieuwe groep, de vlindertuin. We zijn momenteel druk doende om de vleugel van de vlindertuin & beestjestuin in te richten. 
De eerste levering wordt volgende week verwacht. 
 

Ouderinformatie 
 

Ouderinlog 
We hebben eind november problemen gehad met (de back office van) de ouderlogin. Gelukkig is er met de planning (front 
office) niets mis gegaan en functioneert de ouderlogin nu weer (beter). Wat veel ouders (met flexibele opvang) al gemerkt 
hebben, is dat het systeem nu na behandeling van een verzoek een geautomatiseerde mail stuurt. Op deze manier worden 
jullie per mail op de hoogte gehouden van de status van jullie verzoeken met data en tijden! Voor ouders die kinderopvang 
hebben op vaste dagen/dagdelen is de mogelijkheid voor het aanvragen van ruildagen vergemakkelijkt. Momenteel wordt er 
gewerkt aan een beknopte handleiding voor de ouderlogin. Deze handleiding zal toegevoegd worden aan het 
‘Informatieboekje voor ouders’ en binnenkort ook te downloaden zijn in de ouderlogin omgeving. 
 
Informatieboekje ouders 
Voor het begin van het nieuwe jaar volgt het ‘Informatieboekje voor ouders’. Het is de bedoeling dat ouders dit boekje 
ontvangen tijdens het intakegesprek. In het boekje staan allerlei praktische, maar belangrijke zaken beschreven zoals haal- en 
brengtijden, wat te doen bij ziekte van een kind en/of annuleren van een dag(deel). Wat ook in het boekje staat, is dat we 
baby’s (tot omstreeks 1 jaar) de huisgemaakte groentehapjes geven. Met ingang van het nieuwe kalenderjaar is het dus de 
bedoeling dat kinderen die ‘met de pot mee-eten’ thuis eten. Vanzelfsprekend zullen we een overgangsperiode hanteren 
voor de dreumessen & peuters die nu een (XXL) warme hap hier eten. Bovendien zullen we alle ouders met een 
plaatsingsovereenkomst tot 18.30 uur benaderen om de belangstelling voor een warme peutermaaltijd (tussen 18.00 en 
18.30 uur) te inventariseren. Met het ‘Informatieboekje voor ouders’ kunnen we het nieuwe jaar goed van start gaan met 
gebundelde, heldere informatie en afspraken.  
 
Oudercommissie 
De oudercommissie van kindercentrum het groenehuis heeft inmiddels drie keer overlegd. Naast Michelle (mamma Cato) en 
Cora (mamma Eline) heeft ook Marieke (mamma Josephine) zitting genomen in dit medezeggenschapsorgaan. De eerste 
overleggen waren vooral gericht op het vormen van een beeld bij taken en relevante onderwerpen. Bij deze nieuwsbrief 
vinden jullie ook een bijlage waarin de oudercommissieleden zich met plezier aan jullie voorstellen. De commissie is nog op 
zoek naar nieuwe, betrokken leden! Op het speelplein van het groenehuis heeft de oudercommissie ook een ‘plekje’ op het 
informatiebord. Binnenkort zijn daar ook de notulen te vinden van de laatste vergadering. 

 
 
 



 
 

 

 

Activiteiten 
 

Ontwikkelingsgerichte activiteiten met Puk 
Sinds enkele maanden werken we met de (Voor- en Vroegschoolse Educatie) methode Uk & Puk. 
Deze methode bevat thematische activiteiten gericht op verschillende stadia van ontwikkeling 
waarin kinderen zich bevinden. Voorbeelden van thema’s zijn: ‘Eet smakelijk’, ‘Reuzen en 
Kabouters’, ‘Hatsjoe!’ en ‘Ik en mijn familie’. Met uitdagende, speelse activiteiten stimuleren we 
de spraak- en taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuigelijke 
ontwikkeling. Rekenprikkels stimuleren de ontluikende rekenvaardigheid van kinderen. Met de 
methode Uk & Puk beogen we de ontwikkelingskansen voor kinderen te vergroten en bereiden 
we kinderen voor op de basisschool.  
 

Op het speelplein van het groenehuis is een Puk themahoek ingericht waarmee kinderen 
zelfontdekkend bezig kunnen zijn. De voorwerpen en elementen in deze hoek geven aanleiding 
tot bijvoorbeeld fantasievol en interactief samenspel. Puk is een (knuffel)vriendje voor alle 
kinderen en wordt betrokken bij alles wat we doen. Met behulp van foto’s van Puk visualiseren 
we dan ook de dag voor kinderen. Deze zogenaamde dagritmekaarten gebruiken we op de groep. 
Op het informatiebord is op krijtbordjes te lezen met welk thema we aan het werken zijn en 
welke ontwikkelingsgerichte activiteiten we (die dag) hebben ondernomen. 
 

 
 

 

Workshop ‘Zelf koken voor je baby’ - nieuwe data 
De eerste workshops ‘Zelf koken voor je baby’ hebben inmiddels plaatsgevonden en waren een groot succes. 28 Ouders 
hebben hieraan deelgenomen en geleerd om makkelijke en gezonde babyhapjes te bereiden. Ook het receptenboekje werd 
enthousiast ontvangen.  
De volgende workshops zijn op: 

- 21 januari  
- 18 maart  

Voor meer informatie en inschrijving kijk op onze website. Iedereen is van harte welkom, ook als je geen gebruik maakt van 
onze opvang. Dus gezellig een avondje met je vriendin gezond broodbeleg en gevarieerde babyhapjes maken kan! 
www.kchetgroenehuis.nl/koken 
 

Cursus ‘Shantala babymassage’ 
Op donderdag 20 november is al weer de tweede cursus babymassage van start gegaan in de bewegingsruimte op de eerste 
verdieping . Deze cursus wordt verzorgd door docente Erna Veenstra. Bij voldoende belangstelling start er volgend jaar weer 
een nieuwe babymassagecursus. Voor meer informatie kijk op onze website www.kchetgroenehuis.nl/cursus-babymassage 
 

Cursus ‘Zing, Speel, Gebaar’ 
Deze cursus is in november voor de eerste keer op vrijdagochtend gegeven door Masja van den Hurk. Misschien kennen jullie 
haar van zwangerschapsyoga in Uden/Volkel. Bij voldoende belangstelling start er volgend jaar een nieuwe cursus 
babygebaren. Voor meer informatie kijk op www.zingspeelgebaar.nl/babygebaren-cursus-locaties/2452-2 
 

Cursus kinder E.H.B.O. 
De cursus kinder E.H.B.O. voor ouders is verzet naar het nieuwe jaar. Meer informatie volgt in het nieuwe jaar op onze 
website www.kchetgroenehuis.nl/ehbo 
 

 
 

Op onze Facebookpagina plaatsen we regelmatig foto’s. Alleen als er toestemming van ouders is, worden kinderen in beeld 
gebracht. Het komt dus ook voor dat we alleen een foto van bijvoorbeeld onze oogst op Facebook zetten. Like ons op 

Facebook en volg alle activiteiten in kindercentrum het groenehuis! 

 

http://www.zingspeelgebaar.nl/babygebaren-cursus-locaties/2452-2
http://www.kchetgroenehuis.nl/ehbo


 
 

 

Natuurlijk opgroeien 
 

Pilot Gezonde Kinderopvang 
De  resultaten van het onderzoek in het kader van de pilot Gezonde Kinderopvang zijn inmiddels bekend. Bijna alle ouders 
hebben de digitale vragenlijst van de GGD Hart voor Brabant ingevuld. Het groenehuis scoort gemiddeld een 8,2 op een 
schaal van 10. Ouders voelen zich betrokken bij het kindercentrum. Ook de aandacht voor het binnenmilieu en de veiligheid 
zijn zeer hoog beoordeeld (meer dan een 9), net als de aandacht voor gezonde voeding. Ook op het beweegaanbod is de 
score gemiddeld een 9. Op ontwikkelingsgericht werken scoren we gemiddeld een 8. Natuurlijk zijn we heel blij met deze 
mooie rapportcijfers. Er zijn altijd dingen die nog verbeterd kunnen worden; uit het onderzoek hebben we samen met twee 
medewerkers van de GGD Hart voor Brabant en de mamma van Koen drie concrete punten gehaald: 

1. Mondgezondheid: zo gaan we aandacht besteden aan tandenpoetsen en bijvoorbeeld het zo min mogelijk gebruiken 
van spenen en/of tutbekers. 

2. Gezonde traktaties: naast het boek van het Voedingscentrum komt er een boekje met tips voor gezonde traktaties.  
3. Zindelijkheidstraining: voor de oudere kinderen is dit opgestart met onder meer beloningskaarten met stickers. 

 

 
 

1-jarig bestaan het groenehuis 
 

Terugblik 
Op woensdag 1 oktober hebben we de eerste verjaardag van kindercentrum het groenehuis groots gevierd! ’s Ochtends was 
er een receptie voor relaties en ’s middags was het feest voor alle kinderen en ouders. Er is heerlijk gesmuld van de 
worteltjestaart en de gezonde hapjes. Daarna hebben we gezamenlijk ballonnen opgelaten, wat de dag een heel feestelijk 
tintje gaf. Hartelijk dank voor jullie massale aanwezigheid, belangstelling en lieve attenties namens het gehele team! De 
foto’s van de fotografe zijn heel leuk geworden en zijn te vinden op www.kchetgroenehuis.nl/fotos 
 
Uitslag ballonnenwedstrijd 
De uitslag van de ballonnenwedstrijd is inmiddels bekend en de prijzen zijn uitgereikt. De wind stond richting Duitsland, waar 
verschillende ballonnen terecht zijn gekomen. De winnaars zijn: 

1. Janne Nooijen (bloementuin) - Winden, Duitsland, 559 km 
1. Milo van Alphen (bloementuin) - Wiehl –Bielstein, Duitsland, 202 km 
2. Sam Eykholt (vogeltuin) - Moers, Duitsland, 98 km 


