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Nieuws van Klein Geluk
Een verse nieuwsbrief van Stichting Klein Geluk. Hierin delen
we actualiteiten, mededelingen en inkijkjes in beide locaties.
Veel leesplezier!

Zwangerschapsverlof Vivian
Het is zover, Vivian mag gaan genieten van haar welverdiende verlof. Wij zijn blij jullie
te mogen mededelen dat wij voor alle dagen dat Vivian werkt enthousiaste vervanging
hebben gevonden. Vanaf 22 november gaat Vivian met verlof en vanaf april komt zij
weer bij Klein Geluk terug. Bij Klein Geluk in Sint Agatha komt Carolien van Rijsingen
om Vivian te vervangen op maandag- en woensdagochtend. Hanneke Philipsen is een
vertrouwd gezicht bij Klein Geluk in Boekel. Zij werkt nu al op maandag- en
woensdagochtend en tijdens Vivian haar verlof komen daar de dinsdag- en
donderdagochtend bij. Rian Heinrich is onze nieuwe invalskracht. Komende tijd zal zij
(vast) te zien zijn op de vrijdagochtend en daarnaast invallen waar nodig. Carolien en
Rian stellen zich verderop in deze nieuwsbrief aan u voor. Op beide locaties zal de
bezetting er dus als volgt uitzien:
Sint Agatha

Boekel

Maandag: Carolien

Maandag: Hanneke en Jolanda

Woensdag: Carolien

Dinsdag: Hanneke en Jolanda
Woensdag: Hanneke en Jolanda
Donderdag: Hanneke en Jolanda
Vrijdag: Rian en Jolanda

Verandering dagelijkse berichtjes
Wij vinden het bij Klein geluk belangrijk dat er voor kinderen een rijk aanbod is aan
materialen en dat fantasie wordt geprikkeld. Het spel dat ontstaat, binnen/ buiten,
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afzonderlijk/ met elkaar of rondom Poes Soep leggen wij graag vast d.m.v. het
maken van foto’s. Voor ons als pedagogisch medewerkers is het maken van foto’s
een manier van observeren. Door “de lens” bekijken wij het spel van kinderen en
kijken wij of kinderen het afzonderlijk en als groep goed maken. Voor jullie als
ouders zijn de foto’s een inkijkje in een ochtend van jullie kindje. Met je peuter
kun je de foto’s bekijken en samen terugblikken op een ochtend. Belevenissen
worden hierdoor opnieuw beleefd en je kunt er samen over kletsen. Heel
waardevol omdat het de taalvaardigheid van kinderen enorm stimuleert.
Als aanvulling op de foto’s sturen wij jullie altijd een mail met een verslagje over
de ochtend. Ons verhaal geeft jullie als ouders wat extra informatie waardoor je
gemakkelijker in gesprek kunt gaan met je kindje. In al ons enthousiasme groeide
en groeide de mail terwijl een klein verslagje eigenlijk ook volstaat. Vanaf volgende
week ontvangen jullie daarom een mail met een link naar de foto’s (zoals jullie van
ons gewend zijn) maar dan met een “klein berichtje” met daarin alleen de grootste
belevenissen van de ochtend. We starten ieder bericht met “Klein Geluk is…”
Waarschijnlijk is het even wennen, voor jullie én zeker ook voor ons. Wij horen
graag over een tijdje wat jullie bevindingen zijn. Klein Geluk is… een klein
berichtje!

Ellen is zwanger!
Niet alleen Vivian verwacht een kindje, ook Ellen is zwanger. Wat een prachtig
nieuws. Ellen en Jorjan zijn in verwachting van hun vierde kindje en Teddie, Kee en
Rijk worden opnieuw grote zus en broer. Van harte gefeliciteerd! Wij wensen jullie
een fijne zwangerschap en een wolk van een baby in februari.

Even voorstellen
Rian (locatie Boekel)
Mijn naam is Rian Heinrich en ik ben woonachtig in
Boekel met ons gezin. Ik heb ontzettend veel zin om
samen met dit enthousiaste team, wat ontzettend veel
betrokkenheid en liefde naar de kleintjes uitstraalt, te
genieten van het samenspel en belevenis van het mooie
en spontane wereldje vanuit het peuterbrein. We zullen
elkaar vast eens gaan ontmoeten en daarom sluit ik af
met een "tot ziens"! Groetjes Rian
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Manon (locatie Boekel)
Graag stel ik mijzelf even voor. Ik ben Manon van Mierlo, 24 jaar oud en
woonachtig in Boekel. Sinds kort draai ik op de dinsdag en de vrijdag mee bij Klein
Geluk en dat vind ik super gezellig! Ik ben momenteel
bezig met de afronding van mijn bachelor pedagogiek
en hier hoort een afsluitende stage bij. Ik vind het erg
leuk om deze samen met jullie en jullie kindjes te
voldoen. Verder ben ik in Boekel vaak op de
tennisbaan te vinden en onderneem ik graag dingen
met mijn vrienden. Mocht je vragen hebben, aarzel
niet en stel ze gerust! Groetjes Manon
Floor (locatie Boekel)
Mijn naam is Floor Termeer. Ik ben 18 jaar oud en ik
kom uit Boekel. Ik ben dit jaar begonnen met de
opleiding social work op de HAN in nijmegen. Ik mag
dit schooljaar stage lopen op deze hele mooie plek. En
ik hoop hier nog veel te mogen leren. Jullie kunnen mij
hier tegenkomen elke donderdag ochtend. Groetjes
Floor
Carolien (locatie Sint Agatha)
Ik ben Carolien van Rijsingen en ik kom tot april het verlof van
Vivian invullen. Ik woon in Gemert en heb drie kinderen (een meisje van 16, jongen
van 14 en een meisje van 12 jaar). Ik ben zo’n 20 jaar geleden afgestudeerd aan de
PABO. Hoewel ik in totaal maar zo’n 8 jaar actief ben
geweest in het basisonderwijs, ben ik altijd affiniteit
blijven houden met kinderen. Het pure en spontane
van het jonge kind heb ik altijd het leukst gevonden.
Ik heb dan ook heel erg veel zin om met dit gezellige
groepje te komen spelen bij “Klein Geluk” het
komende (klein) halfjaar! Heb je nog vragen dan stel
ze gerust. Groetjes, Carolien

Sinterklaas en Kerst bij Klein Geluk
Bij Klein Geluk vieren we de komende maanden Sinterklaas en Kerst. Deze feesten
zorgen voor een boel plezier maar het is vaak ook een spannende tijd. Wij bekijken
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deze feesten dan ook graag door de ogen van een peuter. Wat zorgt écht voor
plezier als je een peuter bent en wat
kan gerust weggelaten worden? We
houden de beleving rondom de feesten
graag zo rustig mogelijk. Een échte
Sinterklaas is bijvoorbeeld niet nodig.
Extra aandacht voor sfeer, materialen,
kleuren en geuren is vaak al genoeg. Wij
wensen jullie in ieder geval allemaal
alvast een hele fijne tijd!

Inspectie locatie Sint Agatha
Begin dit schooljaar vond de maandelijkse inspectie door de GGD plaats bij onze
locatie in Sint Agatha. De inspecteur was zeer tevreden over wat hij zag en
bevestigd in het rapport ook dat ons pedagogisch handelen dik in orde is. We
kregen twee punten om te herstellen en ook dat is inmiddels gebeurd. Het
volledige rapport is in te zien op onze website.

Pedagogisch beleid en beleid veiligheid en
gezondheid
Ons pedagogisch beleid en beleid veiligheid en gezondheid zijn altijd inzichtelijk
voor ouders op de groep of kunnen toegestuurd worden als ouders daar behoefte
aan hebben. U kunt hierover altijd contact zoeken met onze medewerkers.

Tariefverhoging per 1 januari 2022
Per 1 januari 2022 verhogen wij ons uurtarief naar 9,00 euro per uur. Dat is een
stijging van 0,50 cent ten opzichte van het huidige tarief. Stichting Klein Geluk
bestaat nu vier jaar en wij hebben altijd onder het landelijke gemiddelde gezeten
met ons uurtarief. Door deze tariefverhoging is ons tarief nu marktconform. We
ontkomen er niet aan om het tarief omhoog te brengen i.v.m. de oplopende
kosten die wij zelf hebben. We hopen op uw begrip hiervoor. Vergeet u niet om
zelf de wijziging in uurtarief door te geven wanneer u kinderopvangtoeslag
ontvangt?
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Herinnering!
We willen u vragen om tassen, jassen en fruitbakjes te voorzien van de naam van
uw kind. Zo voorkomen we vergissingen.

Vakanties 2022
Kerstvakantie

25 december – 9 januari

Voorjaarsvakantie

26 februari – 6 maart

Meivakantie

23 april – 8 mei

Zomervakantie

23 juli – 4 september

Helaas kunnen wij u geen compensatie bieden wanneer u besluit buiten de
schoolvakanties vakantie op te nemen. We kunnen namelijk de weken dat uw
kindje er niet is, niet zomaar ‘vullen met een ander kindje’. Uiteraard kunt u met
vakantie gaan wanneer u zelf wilt, de kosten lopen echter wel door.

Coaching en EHBO
Afgelopen maand hebben al onze medewerkers weer deelgenomen aan de
jaarlijkse cursusavond kinderEHBO. Dat is een verplichte eis die geldt voor iedere
kinderopvangorganisatie en dat vinden wij ook terecht. We hopen uiteraard dat
we het oefenen met noodgevallen nooit echt in de praktijk hoeven te brengen,
maar het geeft een zeker gevoel dat we allemaal weten hoe we moeten handelen
wanneer het onverhoopt wel aan de orde is.
Ook is de pedagogische coaching een belangrijk onderwerp binnen onze
peuterspeelzaal. Al onze medewerkers ontvangen persoonlijke coaching van onze
gecertificeerde pedagogisch coach Vivian. Ons uitgebreide coachingsplan vindt u
op onze website.
De volgende nieuwsbrief verschijnt volgend seizoen.

Stichting Klein Geluk
www.peuterspeelzaalkleingeluk.nl
stichtingkleingeluk@outlook.com
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