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Algemene informatie. 

 
Even voorstellen nieuwe leden van de oudercommissie: 
 
De afgelopen jaren hebben Friso Sterk en Kashifa Suddle zich met liefde ingezet voor de 
oudercommissie en daarmee de belangen van de ouders en kinderen binnen kindcentrum 
Toekomst. Voor hen is het nu tijd om afscheid te nemen omdat hun kinderen (bijna) geen 
gebruik meer maken van de opvang bij kindcentrum Toekomst.  
Gelukkig hebben we 2 nieuwe leden mogen verwelkomen in onze oc. Zij stellen zich graag 
aan u voor. 

 

Sharona Lautan 
 
Onlangs ben ik lid geworden van de oudercommissie en via deze weg wil ik mijzelf graag 
even voorstellen. Ik ben Sharona Lautan, 29 jaar, getrouwd met Kishan Kalpoe en moeder 
van 2 jongens. Mijn oudste zoon Demi is 4 jaar oud, zit in groep 1 van het Sint Bernardus en 
gaat 3 dagen  naar de BSO op de Toekomst. Mijn jongste zoon Ian is 
2 jaar oud en gaat 2 dagen naar de hele dagopvang op de Toekomst. 
In het dagelijks leven ben ik 4 dagen in de week werkzaam als 
Medewerker Subsidies bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid. 
Omdat ik het toch wel belangrijk en prettig vind om betrokken te 
zijn bij de opvang van mijn kinderen ben ik lid geworden van de 
oudercommissie. Via deze weg hoop ik betrokken te zijn bij de 
ontwikkelingen op de Toekomst een positieve bijdrage te kunnen 
leveren. 
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Esther van Gend 
 

Mijn naam is Esther van Gend, ik woon samen met Wouter in 
Schiedam West en wij zijn de trotse ouders van Siem (5) en Roos 
(2). Siem gaat elke dinsdag en donderdag naar de BSO van 
Toekomst en Roos zit sinds september op maandag en woensdag 
op de VKV Bernardus. 
Ik ben werkzaam als Pedagoog bij het Centrum voor Jeugd en 
Gezin in Rotterdam Charlois en Rotterdam Feijenoord. Mijn 

werkervaring in de kinderopvang, jeugdhulpverlening en het speciaal onderwijs, zorgen er 
voor dat ik het nu extra leuk vind om als moeder van Siem en Roos een bijdrage te kunnen 
leveren in de oudercommissie van Toekomst!!   
 
 

We hebben nu 2 nieuwe enthousiaste leden voor de oudercommissie. Zij 
kunnen het echter niet alleen. We zijn nog steeds op zoek naar leden voor 
de oudercommissie van Toekomst. Heb je interesse of wil je meer 
informatie, neem dan contact op met Desiree Salman, locatiemanager 
kindcentrum Toekomst via de mail, toekomst@komkids.nl, via de telefoon 
010-4267051 of loop gewoon even binnen op mijn kantoor.  

 
Stint:  
Woensdag is onze Stint geleverd. Nu nog met rode banken zonder opdruk, binnenkort zullen 
de blauwe banken met mooie logo’s komen.  
Gisteren is de Stint voor de eerste keer gebruikt om de BSO kinderen, die zwemles hebben 
op donderdag, naar zwembad Zuid te brengen. Natuurlijk zal de Stint ook gebruikt gaan 
worden voor de VKV en de hele dagopvang om op 
uitstapje te gaan. Vandaag hebben we hem alvast 
uitgeprobeerd op het Frans Halsplein met een aantal 
dreumesen en peuters van de hele dagopvang. Dat was 
een groot succes, vooral toen we ook nog een rondje 
door de wijk gingen! De Stint staat in de centrale hal. 
Vanwege de veiligheid van de kinderen mogen kinderen 
alleen in de Stint onder begeleiding van een pedagogisch 
medewerker.  
We zijn, als team, enorm blij met de Stint en hopen dat we veel mooie avonturen mogen 
gaan beleven met de kinderen, als we op pad zijn met de Stint.  
 
Vrijwilligers gezocht voor de tussen schoolse opvang van basisschool het Kleurrijk. 
Alle leerlingen van Het Kleurrijk blijven tussen de middag op school waar zij eten en drinken 
onder begeleiding van hun leerkracht en hebben 30 minuten pauze op het plein. Voor de 
begeleiding van het spelen op het plein zijn we op zoek naar vrijwilligers voor 1 of meerdere 
dagen per week. De vrijwilligersvergoeding is € 7.50 per keer. Heeft u hier interesse in of wilt 
u meer informatie dan kunt u terecht bij Margerie (van de dreumesgroep op de hele 
dagopvang), zij is de tussen schoolse opvang coördinator van het Kleurrijk. 
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Voorlees Express en taallessen Nederlands:  
Deze week heb ik u via de digitale omgeving geïnformeerd over de Voorlees Express via de 
digitale omgeving. We vinden het zeer belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen als er 
regelmatig voor gelezen wordt aan het kind. Ook vinden wij het belangrijk als ouders de 
Nederlandse taal goed beheersen om zo hun kind ook goed Nederlands te kunnen leren. We 
vinden het ook niet onbelangrijk dat ouders met ons en bijvoorbeeld leerkrachten kunnen 
communiceren over de ontwikkeling van het kind, maar ook heel gewoon hoe de dag is 
gegaan. We werken samen met verschillende partners die taalcursussen Nederlands 
aanbieden. In maart start hiervoor de 2e cursus bij basisschool het Kleurrijk. Als 
samenwerkingspartner bieden wij opvang aan voor de kinderen van de cursisten. Deze 
cursus komen in ieder geval Matej en Vladimir bij ons spelen op woensdag en 
vrijdagochtend bij de babygroep.  
 
Pannenkoek dag 2018 
Vandaag is het Nationale pannenkoek dag. Ieder jaar doen we met Toekomst mee aan dit 
mooie initiatief. Dit jaar waren de opa’s en oma’s uitgenodigd om met hun kleinkinderen 
pannenkoeken te komen eten bij de VKV of de hele dagopvang. We willen alle ouders die 
pannenkoeken gebakken hebben ontzettend bedanken! Ook bij Toekomst hebben we 
pannenkoeken gebakken. Daar moeten natuurlijk eerst boodschappen voor gedaan worden. 
Ifeoma en Noaquin kwamen geld halen voor de boodschappen bij Desiree. De centjes gingen 
in de portemonnee en deze ging in de boodschappen tas. Gezamenlijk met de pedagogisch 
medewerker gingen de kinderen op pad om boodschappen te doen bij de COOP.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Daarna was het tijd voor de kinderen om samen met de opa’s en oma’s en andere 
familieleden de pannenkoeken op te eten. Het was druk en gezellig. De kinderen hebben 
genoten van de pannenkoeken en het is toch wel heel bijzonder dat opa en oma 
langskomen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Belangrijke data: 

- 30 maart is het Goede vrijdag, beide scholen zijn dan gesloten. Op deze dag zullen 
VKV Toekomst en VKV Sint Bernardus ook gesloten zijn. We verzorgen op deze dag 
natuurlijk opvang voor alle BSO kinderen. Heeft u opvang nodig, dan kunt u dit 
doorgeven aan de pedagogisch medewerkers van de BSO.  



- Maandag 2 april is het tweede paasdag, dan is Toekomst gesloten.  
- Vrijdag 27 april is het koningsdag, dan is Toekomst gesloten.  
- Het is meivakantie van 30 april t/m 11 mei. Alle VKV groepen zijn dan gesloten en 

voor de BSO is er vakantieopvang. Eerdaags krijgen de ouders die vakantie opvang 
afnemen het programma via de mail toegestuurd. Ook voor alle andere ouders zal 
het programma inzichtelijk zijn op de website en op het BSO bord.  

 

Nieuws van de groepen. 
 
VKV Toekomst en Bernardus:  
Het nieuwe thema “ naar de bloemenwinkel” is nu al heel erg leuk. In de groepen verzorgen de 
kinderen zelf de pot met narcissen. In de kring geven we die water en we kijken hoe het gaat groeien.  
De zandtafel is omgetoverd in een tuintje met aarde en daar wordt door 
de peuters hard in gewerkt. Natuurlijk gaan we binnenkort naar de echte 
bloemenwinkel.  Daarna weten we hoe dat eruit ziet en gaan we in de 
groepen ook een bloemenwinkeltje maken.   
 
Welkom: Robertino, Lynn en Adriana, we hopen dat jullie veel speel en 
leerplezier bij ons hebben.  

  
 
 
HDO:  
Babygroep: 
We zijn begonnen met het nieuwe thema “de bloemenwinkel”. Bloemen groeien en bloeien 
net als onze kindjes. Met de lente in aantocht hopen we op mooie dagen zodat we met de 
baby’s op pad kunnen gaan om de bloemen buiten te gaan bewonderen.  
Julia is “groot” geworden en speelt nu bij de dreumesen.   
 
Groetjes Ellen en Daniëlle 
 
Dreumesgroep:  
Wij werken met het thema “ik vind je lief”. We knutselen en verven en zingen elke dag weer liedjes 

die de kinderen leuk vinden. We helpen elkaar en knuffelen als er een onenigheidje is opgelost. We 

hebben de verjaardag van Xavi gevierd en afscheid genomen van Mikaël die naar de peuters is 

gegaan. Jhenaya en Kemal gaan hem binnenkort vergezellen! Wij heten onze nieuwe kindjes Caleb, 

Davy welkom en natuurlijk onze Julia die van de babygroep is gekomen. 16 Maart is er weer de 

pannenkoeken dag waarbij we hopelijk weer de opa’s en oma’s 

mogen ontmoeten van de kinderen. 

Hier nog een leuke foto van een tijgertje uit de groep… 

Groetjes, Margerie en Greta 
 
 
 
 
 



Peutergroep: 
Het nieuwe thema “De bloemenwinkel” is van start gegaan. We zijn gestart met het maken 
van een woordweb en hebben met de kinderen leuke activiteiten bedacht om te gaan doen 
binnen het thema. We hebben nu al leuke bloementjes gemaakt en we hebben zaadjes 
geplant voor ons moestuintje.  
 
Nieuwtjes van de peutergroep:  
Jason en Emaro gaan naar school, we wensen beiden veel plezier op school. We gaan jullie 
missen! 
Renée is zwanger van haar tweede kindje. In de zomervakantie zal ze gaan 
genieten van haar verlof, maar de komende maanden  is gelukkig nog wel op de 
groep. 
 
 
BSO: 
Update personele bezetting 
Vivian haar zwangerschapsverlof is bijna afgelopen. Ze kan nog een paar weken thuis 
genieten en zal na Pasen weer aan de slag gaan bij de BSO en de hele dagopvang. Op 
maandag en woensdag is Vivian bij de BSO en op vrijdag is Vivian aanwezig bij de hele 
dagopvang.  

Bij Wendy zit het een beetje tegen. Wendy is 2 weken geleden 
geopereerd. Niets levensbedreigends gelukkig, maar het zorgt er wel voor 
dat ze nog even uit de roulatie is. Naar omstandigheden gaat het goed 
met haar. We vinden het leuk om Wendy een hart onder de riem te 
kunnen steken en willen graag iets voor haar knutselen de komende 
weken. Wil je thuis iets voor Wendy maken dan mag dat ook. Neem je 
het dan mee naar Toekomst? Dan zorgen wij dat het bij Wendy komt.  

 
Activiteiten: Afval the Game 
 

Het is weer zover!! Afval the Game is back.. En dit jaar doen wij met de BSO van Toekomst 
natuurlijk ook weer fanatiek mee. 

Wat is ‘Afval the Game’?  
Afval the Game komt voort uit de ideeën van de Milieucommissie van de 
kindergemeenteraad Schiedam. Het doel is om met elkaar de verantwoordelijkheid te 
nemen, om kinderen (maar ook de volwassenen in hun omgeving) bewust te maken van het 
belang van het scheiden van afval. 
Het is een project waar alle kinderen van de BSO door middel van een wedstrijd worden 
uitgedaagd om, in samenwerking met andere mensen uit de wijk en de basisschool, zoveel 
mogelijk gescheiden afval in te zamelen. Deze kunnen ingeleverd worden in de hiervoor 
bestemde Irado containers op de Afval Apart Punten in de wijk. Deze containers worden 
zichtbaar gekoppeld aan Toekomst, zodat iedereen kan zien waar het afval gedeponeerd kan 
worden. Gedurende de wedstrijd wordt iedereen via verschillende media opgeroepen mee 
te doen. Via social media worden de tussenstanden gedeeld en filmpjes geplaatst waarin 
acties van ambassadeurs te zien zijn.  
De kleine ambassade komt op donderdag 29 maart de eerste gastles geven bij ons op de 
BSO. Tijdens deze les zullen zij alles aan de kinderen uitleggen en het thema van dit jaar 



bekend gaan maken. In totaal zijn er 3 lessen op donderdag: 2 gegeven door de kleine 
ambassade en 1 door onszelf. 
Dus.. verzamel allemaal alvast jullie gescheiden afval zodat wij met de BSO van Toekomst 
kans maken om de grote winnaar van Afval the Game te worden!  
 
Zwemles via de BSO: 
In de vorige nieuwsbrief stond er een stukje over zwemles volgen via de BSO. Er zijn een 
aantal plekken op de dinsdag vrij. Heb je hier interesse in, laat het dan even weten aan 
Desiree.  
 
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,  010-4267051 of loop even langs bij 
mijn kantoor. 
 
Vriendelijke groeten,  
Desiree Salman 
Locatiemanager kindcentrum Toekomst. 
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