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Algemene informatie. 

 
Wet Innovatie Kwaliteit in de Kinderopvang (IKK): 
Per 1 januari 2018 is er nieuwe wetgeving ingegaan betreffende de kwaliteit in de 
kinderopvang. Bij KomKids staat kwaliteit hoog in het vandaal wat betekent dat we al aan 
heel veel eisen voldeden: we hadden al een pedagogisch beleidsplan, we doen veel aan 
scholing, nascholing en bijscholing, ieder kind heeft een mentor, een veilige, passende en 
toegankelijke binnen en buitenruimte die voldoet aan het minimale aantal m2 en zo kan ik 
nog even verder gaan. Ik wil u graag meenemen in een deel van de veranderingen. 

 Er is een aangepast pedagogisch beleidsplan gemaakt waarbij onderscheid is 
gemaakt in de leeftijd van de kinderen 0-1 jaar, 1-4 jaar en BSO. Gekoppeld aan het 
pedagogisch beleidsplan zit een locatie specifiek deel. Deze zijn zichtbaar op de 
website van KomKids op de pagina over Kindcentrum Toekomst, er is een papieren 
versie op de locatie en ik zend u de laatste versie mee bij deze nieuwsbrief. 

 Op de babygroep werken we vanaf 1 januari met 2 vaste pedagogische medewerkers, 
Ellen en Daniëlle. Iedere dag is altijd 1 van beide (of beiden) aanwezig van 7:30-
18:00. Op de drukkere dagen wordt het team van de babygroep gecomplementeerd 
door Esther, de derde vaste medewerker van de babygroep.  

 Risico inventarisatie & evaluatie (RIE) Veiligheid en Gezondheid: we maken 
doorlopend een inventarisatie van risico’s op het gebied van Veiligheid en 
Gezondheid. Hier zetten we acties op in en/of maken afspraken om de risico’s te 
beperken tot het minimum (te denken valt aan “niet spelen op de trap”). Dit blijven 
we ook doen. Daarnaast hebben we een veiligheid,- en gezondheidsbeleid. Wat 
nieuw is bij de risico inventarisatie dat we gaan werken met de Risicomonitor, dit is 
ook een digitale inventarisatie. Helaas is de Risicomonitor nog niet IKK-proef en dus 
nog niet bruikbaar op dit moment. We voldoen echter wel aan de gestelde eisen 
betreffende de RIE veiligheid en gezondheid door te blijven werken op de huidige 
manier. Naast een nieuwe manier van inventariseren veranderd er nog iets, uit de 
Risicomonitor komen een aantal aandachtspunten, hiervoor maakt de locatie een 
plan van aanpak met daarin de te nemen of genomen acties. Dit plan zal inzichtelijk 
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zijn voor ouders. Wilt u weten welke afspraken en/of acties we hebben omtrent de 
RIE dan kunt u deze inzien bij Desiree, de locatiemanager van kindcentrum Toekomst.  

 Bij kindcentrum Toekomst werken we met de 3 uurs-regeling. Dat betekent dat we 
op een aantal momenten op de dag, mogen afwijken van de Beroepskracht-Kind 
Ratio (BKR). Deze BKR bepaald het aantal medewerkers dat ingezet wordt op het 
aantal kinderen in de groep. Deze tijdsblokken zijn 8.30-9.00, 13.00-15.00 en 17.00-
17.30.  

 Kinder EHBO: We hadden iedere dag van openings,- tot sluitingstijd een EHBO’er en 
een BHV’er in huis. Sinds 1 januari is hier ook een gecertificeerde kinder EHBO’er aan 
toegevoegd.  

 Ieder kind krijgt bij plaatsing een basisgroep(stamgroep) toegewezen. Daarnaast 
krijgt u de vraag of uw kind gebruik mag maken van een tweede stamgroep. U tekent 
hiervoor een formulier tijdens de intake, waarmee u wel of geen toestemming geeft 
voor het spelen in de tweede stamgroep. Dit tweede stamgroep formulier geldt voor 
de gehele duur van de plaatsing. Wel kan de stamgroep en dus ook de tweede 
stamgroep veranderen als het kind ouder wordt en doorstroomd naar een andere 
groep. Deze planning staat direct bij de plaatsing vast.  

 Naast permanente educatie voor alle medewerkers en specifieke (na)scholing voor 
pedagogisch medewerkers van de babygroepen, krijgen onze medewerkers ook 
coaching op de groep. Iedere reguliere groep in de kinderopvang heeft een eerste 
verantwoordelijke medewerker (coach). Deze pedagogisch medewerker zorgt ervoor 
dat op de groep het beleid van KomKids uitgevoerd wordt, coacht de andere 
pedagogisch medewerkers op pedagogisch vlaken voert de pcda cyclus uit. Dit onder 
begeleiding van het pedagogisch kenniscentrum, Addy Blokzijl, de pedagogisch 
begeleider, die aan Toekomst is verbonden vanuit het pedagogisch kenniscentrumen 
de locatiemanager, Desiree Salman, van kindcentrum Toekomst. 

 
Belangrijke data: 

- 19 t/m 23 februari heeft Het Kleurrijk ADV/studiedagen. De VKV groepen Kleurrijk en 
Toekomst zullen deze week ook gesloten zijn. Voor de BSO kinderen is er ADV opvang 
voor deze dag.  

- 23 februari heeft de Sint Bernardus een Adv dag. VKV groep Sint Bernardus is deze 
dag gesloten. Voor de BSO kinderen is er ADV opvang voor deze dag. Heeft u al 
doorgegeven of u opvang nodig heeft? 

- Het is voorjaarsvakantie van 26 februari t/m 2 maart. Alle VKV groepen zijn dan 
gesloten en voor de BSO is er vakantieopvang. Mocht u nog niet hebben 
doorgegeven of u opvang nodig heeft, geef dit dan snel door i.v.m. de planning. Het 
activiteitenprogramma vind u op www.komkids.nl/toekomst/nieuws.html 

- Na de voorjaarsvakantie begint het nieuwe thema “lente/ de bloemenwinkel” 
waarbij groeien en bloeien centraal staat.  

- 16 maart is het pannenkoekdag. Hier ontvangt u later meer informatie over. 
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Nieuws van de groepen. 
 
VKV:  
Jarenlang was het een goede gewoonte  dat je bij de VKV zelf het fruit en de luiers meenam. In 2017 
zijn de kinderopvang en de peuterspeelzaal geharmoniseerd en beide opvangsoorten vallen nu onder 
de kinderopvang. Na de voorjaarsvakantie verzorgen wij het fruit en de luiers. Wel zien we graag dat 
de kinderen een reservesetje kleren in hun tas hebben.  
 
Thema: Kikker in de kou. Wat is het toch koud buiten! Hoe blijf je warm? Wat is ijs en wat gebeurd er 
als je het in een bekertje doet? Dat zijn de vragen waar de peuters zich over buigen tijdens dit thema. 
Door het stellen van vragen, leren de peuters onderzoekend te denken en  leren ze begrippen en 
woorden kennen. 
 

   
 
HDO: deze keer de peutergroep… 
Het thema bij de peuters is “Ik vind je lief”. Het is bijna Valentijnsdag… op welke dag 
uit je nog meer je liefde voor je geliefden dan op 14 februari?! De peuters hebben 
hard gewerkt aan een speciaal project samen met Banu en Renee. Wat het is houden 
we nog even geheim. We kunnen wel verklappen dat het heel liefdevol is. 
    
 
Hello and Goodbye: 
We nemen deze maanden afscheid van een aantal grote kanjers! Mandy, Noor, Emaro en 
Kalila gaan naar school. We hebben of we gaan hun afscheid natuurlijk grootst vieren op de 
peutergroep. Iedere keer weer is het een bijzonder moment om onze peuters 4 jaar te zien 
worden. Sommige kinderen zijn al bij ons vanaf 3 maanden. Gelukkig zullen we de meeste 
kinderen nog blijven zien bij het buitenspelen op het schoolplein van Het Kleurrijk of op ons 
buitenplein als ze naar de Sint Bernardus gaan.  
Naast afscheid nemen, verwelkomen we ook een aantal nieuwe kinderen op de 
peutergroep. Sare, Marcus en Tessa komen vanaf deze maand bij ons spelen en natuurlijk 
stromen er ook kinderen vanuit de dreumesgroep door naar de peutergroep.  
 
Op alle groepen merken we de bezetting toenemen. Steeds meer ouders vinden werk en 
hebben opvang nodig voor hun kind. Heeft u (extra) opvang nodig geef dit dan tijdig door of 
schrijf tijdig in. We hebben nu alleen een wachtlijst op dinsdag voor de bso en voor VKV 
groep Toekomst. Het wordt iedere dag drukker en we willen iedere ouder de opvang kunnen 



aanbieden die u nodig heeft. Dit kunnen we echter alleen doen als we goed op de hoogte 
zijn wat u als ouder, op welk moment nodig heeft.   
 
BSO: 
 
Nieuwe medewerker: Feline Fekade 
We hebben een nieuwe medewerker bij BSO. Feline is 30 jaar, is 
enthousiast gedreven, creatief en kunstzinnig. Feline is deze week 
gestart bij de BSO en zal de komende weken roulerend bij de BSO 
werken om alle kinderen en ouders te leren kennen. Daarna zal ze 
een vaste plek krijgen bij 1 van de groepen. Welkom Feline!  
 
ADV opvang: 
Naast de vakantie opvang verzorgen we ook de Adv opvang voor de 
kinderen van de BSO. De ene keer is het drukker dan de andere keer, 
maar dat mag de pret niet drukken! Iedere ADV dag proberen we een uitstapje te maken of 
iets leuks te doen. De laatste ADV dag was van groep 1 / 2 van de Sint Bernardus. Er waren 2 
kinderen die samen met Charissa op pad gingen naar de Beestenboel in Vlaardingen. Zo heb 
je 2 kinderen en zo heb je er een heleboel! Ook andere locaties van KomKids waren naar de 
Beestenboel gekomen en dat heeft voor een nog leukere dag gezorgd. Op de terugweg 
kregen Charissa en de kinderen een lift met de Stint van een andere locatie. Dat maakte de 
dag compleet.   
 

   
 
Activiteiten bij de BSO: 
Iedere week gaan er op dinsdag en donderdag kinderen naar zwemles bij Aquafun in 
Zwembad Zuid via de bso en op donderdag gaan er ook kinderen handballen in de gymzaal 
via de wijksportverenging in samenwerking met handbalvereniging DWS. Ook kunnen 
kinderen die gebruik maken van BSO Toekomst naar de Volkstuin BSO op maandag, dinsdag 
en donderdag. Hier kunnen de kinderen zich helemaal uitleven in de moestuin en heerlijk ravotten 
in de natuur. Op een leuke, speelse manier dagen wij de kinderen uit om op onderzoek uit te gaan en 
leren zij zo van alles over duurzaamheid en de natuur.  Lijkt het je leuk om aan 1 van deze activiteiten 
mee te doen (op wekelijkse basis), vraag de pedagogisch medewerkers of de locatiemanager dan 
naar de mogelijkheden.  
 
Mocht u vragen hebben of verdere informatie willen hebben naar aanleiding van deze nieuwsbrief, 
neem dan even contact met mij op, via toekomst@komkids.nl of 010-4267051. 
 
Vriendelijke groeten,  
Desiree Salman 
Locatiemanager kindcentrum Toekomst. 
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