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Nieuws van Klein Geluk
Voor u ligt de derde nieuwsbrief van Stichting Klein Geluk.
Hierin delen we actualiteiten, mededelingen en inkijkjes in
beide locaties. Veel leesplezier!

Zwangerschapsverlof Vivian ten einde
Op donderdag 2 april is Vivian bevallen van een prachtige zoon: Lou! Gefeliciteerd lieve
Vivian, Jesse en Liam! En na heerlijk van haar verlof genoten te hebben, pakt Vivian na
de zomervakantie de draad weer op bij Klein Geluk. Op maandag en woensdag is
Vivian aan het werk op onze locatie in Sint Agatha en de andere drie ochtenden op
locatie Boekel.
Wij willen heel hartelijk DANKJEWEL zeggen tegen Patty, Hanneke en Jolanda die
Vivian geweldig vervangen hebben. Gelukkig blijven Patty en Hanneke als vaste
vervangers aan Klein Geluk verbonden en zien jullie hen vast en zeker weer eens terug.
Dankjewel lieve collega’s!

Beleid ter bestrijding van het coronavirus
We zijn heel blij met hoe alle ouders, kinderen en medewerkers van Klein Geluk de
laatste maanden omgegaan zijn met de RIVM-richtlijnen rondom het Coronavirus.
Iedereen doet zijn best de regels zo goed mogelijk op te volgen en houdt rekening
met elkaar. Dank voor jullie grote bereidheid en betrokkenheid. Het maakt ons
dankbaar en trots om te zien hoe we dit samen doen!
Vanuit het RIVM zijn de adviezen voor kinderen met neusverkoudheid aangepast.
Vanaf 17 juni mogen kinderen van 0 tot 4 jaar met neusverkoudheid zonder koorts
naar het kinderdagverblijf. Ook kinderen die in groep 1 of 2 van de basisschool
zitten (i.h.a. in de leeftijd van 4 tot en met 6 jaar), mogen bij neusverkoudheid
zonder koorts naar school. Sommige zaken veranderen niet: bij koorts,
benauwdheid of als het kind op een andere wijze duidelijk ziek is, blijft het kind (en
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alle huisgenoten) thuis. Als kinderen contact hebben gehad met iemand met een
bevestigde corona(SARS-CoV-2)-infectie of als een volwassen gezinslid klachten
passend bij COVID-19 inclusief benauwdheid en / of koorts heeft, moeten zij ook
thuisblijven.

Open middag Klein Geluk in Sint Agatha
Op woensdagmiddag 16 september zet Klein Geluk in Sint Agatha de deuren open voor
bezoek. Tijdens deze middag kan iedereen met interesse een kijkje komen nemen op
onze sfeervolle locatie. We zouden het heel fijn vinden als jullie ouders met kleine
kinderen in de regio Cuijk tippen om langs te komen! We zijn geopend tussen 14.00 en
16.00 uur. Wees welkom!

Pluktuin geopend bij Gasthoeve de Zijp
Vanaf

zaterdag

27

juni

is

de

Bloemenpluktuin bij Gasthoeve de Zijp in
Boekel weer elke zaterdag geopend voor
iedereen. U kunt dan tegen een kleine
vergoeding een bosje bloemen plukken,
maar uiteraard bent u ook van harte
welkom om even door de tuin te
wandelen en te genieten.

Inspectiebezoek GGD
Dinsdag 16 juni hebben wij ons jaarlijkse inspectiebezoek gehad op locatie Boekel. We
kregen een inspecteur van de GGD op bezoek en zij observeerde het handelen van de
pedagogisch medewerkers, controleerde al onze beleidsdocumenten en sprak na
afloop uitgebreid met alle medewerkers om hen te bevragen op hun aanpak. De
inspecteur is zeer tevreden over alles wat ze zag en komt pas volgend jaar weer terug.
Wij zijn blij te horen dat we alles goed voor elkaar hebben. De inspectierapporten
staan ter inzage op onze website. Zodra de inspecteur haar rapport van dit laatste
bezoek af heeft, plaatsen we dat online erbij.
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Vakanties in 2020
Zomervakantie: 11 juli t/m 23 augustus
Herfstvakantie: 17 oktober t/m 25 oktober
Kerstvakantie: 19 december t/m 3 januari 2021

Nieuwe speelaanleidingen in Boekel
Tijdens de Corona-periode waarin wij
noodgedwongen de deuren moesten sluiten,
hebben we niet stil gezeten. In Boekel is hard
gewerkt aan de buitenruimte voor de
kinderen. Waar we in Sint Agatha al een tijdje
gebruik maken van een prachtige
natuurspeelplaats, hebben we nu in Boekel
ook een schitterende plek gecreëerd samen
met Gasthoeve de Zijp. Een grote berg met
autobanden, beplanting en glijbanen, nieuwe
klautermogelijkheden in onze zandbak,
speelstenen en meer. We kiezen zo
min mogelijk voor kant-en-klaar
speelmateriaal, maar juist voor
‘speelaanleidingen’ waar de kinderen
hun eigen fantasie in kwijt kunnen.
Onze peuters (en wij) hebben er al
volop van genoten!

Coaching
Sinds januari 2019 is iedere kinderopvangorganisatie verplicht om een pedagogisch
coach en pedagogisch beleidsmedewerker aan te stellen. Bij stichting Klein Geluk is dat
Vivian. Net voordat Vivian met verlof ging, heeft zij haar opleiding met een 10
afgerond! Wij zijn trots op onze collega en pakken met veel plezier de coaching samen
op. De afgelopen periode heeft de coaching in het thema ‘leren met en van elkaar’
gestaan, omdat we natuurlijk geprofiteerd hebben van de frisse blik van onze nieuwe
collega’s. Na de zomervakantie krijgen alle pedagogisch medewerkers een
groepsbezoek van Vivian (en Vivian zelf ook van een externe coach) en bespreken we
met elkaar onze kwaliteiten en groeimogelijkheden.
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EHBO-cursus
Ieder jaar volgen wij als pedagogisch medewerkers een cursus kinder-EHBO. Dinsdag
26 augustus maken wij daar opnieuw een hele avond voor vrij, om zo allemaal
voorbereid te zijn wanneer eerste hulp nodig is. Normaal gesproken zijn ouders van
harte welkom om deel te nemen aan de cursus. Helaas is vanwege de Coronamaatregelen besloten om de groep zo klein mogelijk te houden. Hopelijk kunnen we u
volgend jaar weer uitnodigen!

Fijne zomervakantie allemaal!
Op 10 juli sluiten wij de deuren om met vakantie te gaan. We hopen op een
ontspannen zomer waar we uitgerust van terug komen. En dat wensen we jullie
natuurlijk ook allemaal van harte toe: een vrolijke en verfrissende vakantie!
Vanaf maandag 24 augustus staan we weer voor jullie klaar. Tot dan!

De volgende nieuwsbrief verschijnt volgend seizoen.
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