Het jaar 2022 is al weer even geleden ingeluid met, ondanks het
vuurwerkverbod, een mooie lichtshow boven Roosendaal en de
omliggende dorpen die wij vanaf hier hebben kunnen bewonderen.
Een nieuw jaar betekent ook een nieuwe agenda en nieuwe plannen
om Op d’n Buiten up to date te houden. Sommige ideeen moeten
nog wat meer vorm krijgen maar wat we al concreet hebben leest u
verderop in deze nieuwsbrief.
Kinderopvang is altijd in beweging en een leven lang lerende sector waar
telkens nieuwe inzichten ontstaan. Daarom vinden wij scholing van onze
medewerkers belangrijk

Om de interactievaardigheden van
onze pedagogisch medewerkers
verder te ontwikkelen gaan de
pedagogisch coaches een training
“kijk je rijk” volgen waardoor ze
leren pm’ers te coachen op
interactievaardigheden aan de hand
van videobeelden.

Dit jaar volgen we ook nog een
interessante studiedag
met als onderwerp
taalontwikkeling
Datum volgt nog.

Kirsten, Fleur, Gail en Petra gaan
de training voor
examenbeoordelaars van
Prove2Move volgen zodat we
rechtvaardig examineren van
stagiaires kunnenwaarborgen
binnen onze organisatie

Jill en Nathalie zijn
ondertussen in de
afrondende fase
aangekomen van de cursus
“werken met baby’s”
Om jullie inzicht te geven in
de beleving van Nathalie
over deze cursus heeft ze
voor jullie een stukje
geschreven.

Lees hier Nathalies ervaring over de cursus “werken met baby’s”
Onlangs ben ik begonnen met de babycursus/ babyspecialist. Dit is zowel theorie als praktijk. Wij als
pedagogisch medewerkers werken dagelijks met baby’s. Het zijn andermans kinderen waar je goed
voor zorgt, maar er komt zoveel meer bij kijken dan zorgen alleen. Ieder kind heeft zijn eigen
behoeftes en uit dit ook op zijn of haar manier. En dat is helemaal prima, het is aan ons om hierop in
te spelen en te voldoen aan de behoefte van de baby. Wij als pedagogische medewerkers weten hier
al goed mee om te gaan, maar met de cursus word je weer even goed bewust en alert met wat je
leest en de opdrachten die je maakt. Samen met je collega’s maak je dit bespreekbaar en zo blijven
we allemaal opgefrist en alert! Mijn mening; een cursus heeft altijd een meerwaarde! Je leert altijd
weer bij en het maakt je weer bewust van je handelen. Soms doe je bepaalde dingen al zolang maar
zie je dat het ook anders kan, door bijvoorbeeld nu met deze cursus, dat je bewust blijft van je eigen
handelen, dat je het niet moet laten verwateren. Niet vooruitlopen op de ontwikkeling, maar bewust
blijven met wat je aanbiedt, en hoe je tegen een baby praat. Dit zijn maar enkele puntjes die ik nu
benoem want, er zijn er zoveel meer! Bij alles wat je doet, of zegt of nog maar kijkt daar reageert een
baby op. Ik vind de cursus heel erg leuk om te doen, ben dol op baby’s en hen te verzorgen. Maar
ook om mijn steentje bij te dragen in hun ontwikkeling, want wat leren baby’s veel zeker in hun
eerste levensjaar! Hoe mooi en leuk is het om hun daarbij te begeleiden?! Wil je nog meer weten
over de cursus, je mag me altijd vragen hierna! Nathalie

Weten jullie al;
• dat we overwegen om de schaapjes te laten dekken eind dit jaar
zodat we begin 2023 lammetjes hebben!
• dat Juf Fleur begin maart in haar huisje wil gaan wonen na héél
veel te hebben geklust.
• dat juf Julia samen met haar partner een kindje verwachten!
• dat juf Fleur nu juf Thema is en zij voor ons de themaplanning tot
in perfectie uitwerkt.
Data;
Fotograaf 4 t/m 8 april
Oudercommissie overleg 11 april 20.00 uur
Niet heel veel nieuws maar dat komt door de korte lijntjes via het ouderportaal, voor ons
werkt dit perfect en hoe bevalt het jullie?
Tot de volgende keer

