kinderdagverblijf, peuterschool, bso ZieZaZo

Nieuwsbrief maart 2019
Hierbij ontvangen jullie de nieuwsbrief van maart! Wij hebben leuke
weken gehad met sneeuw, zon, carnaval en de nationale
voorleesdagen! En wat een fantastische activiteiten hebben we
allemaal weer gedaan, je kunt hier meer over lezen in de
groepsnieuwsbrieven en facebook.
Wij hebben veel nieuws te vertellen onder andere over nieuwe
beleidsstukken, personeel, yoga en de meivakantie.
Lees hier meer over in deze nieuwsbrief!
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Personeelsnieuws
Stèphanie
Stèphanie gaat ons na 8,5 jaar verlaten. Zij heeft een nieuwe uitdaging gevonden bij een andere
kinderopvangorganisatie. Wij gaan Stèphanie echt heel erg missen. Maar hebben in Mandy Bont een
nieuwe enthousiaste bso pedagogisch medewerker gevonden.
Vanaf 1 mei komt Mandy bij ons werken. Mandy zal in de maand april al af en toe aanwezig zijn op
de groep om ingewerkt te worden , jullie kinderen te leren kennen en jullie te ontmoeten.
Dinsdag 12 maart is de laatste werkdag van Stèphanie. Van 16:30 – 18:00 uur zijn jullie van harte
uitgenodigd persoonlijk van haar afscheid nemen in de grote speelhal van de bso.
De periode tussen het afscheid en de start van Mandy zullen wij zoveel mogelijk intern oplossen.

Chantal
Chantal haar zwangerschapsverlof komt er al bijna aan. Zij zal
niet veel aanwezig meer zijn op de locatie in De Meern. Eind
maart gaat ze echt met verlof. Haar mail gaat dan uit, alle mail
kan dan naar kdv@ziezazo.com
Heidy
Hoera! Heidy is zwanger! Zij zal eind juni met verlof gaan.
Marjan
Marjan is weer helemaal terug, super blij zijn wij ermee. Ze zal
vanaf nu het team van BieBaBoe gaan versterken.
Sylvanne
Sylvanne is nu volledig werkzaam bij ons, zij zal het team van WieWaWeg versterken. Welkom bij het
team Sylvanne!
Demielle
Demielle heeft haar kruisbanden afgescheurd, ze is wel bij ZieZaZo aanwezig maar zal niet volledig
ingezet kunnen worden. Succes met je herstel!
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Plaatje peuterschool en bso tot mei
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Meivakantie 2019
De basisscholen waar wij bso aanbieden hebben niet gekozen
voor dezelfde meivakantie weken. Wij gaan alle vakantieweken
open, ook al verschillen deze. Ouders met een schoolpakket
hebben alleen recht op de week van 29 april tot 3 mei. De
andere vakantie week kun je de opvang inkopen mocht dit nodig
zijn. Binnenkort gaan wij inventariseren en kunnen wij aangeven
of extra en ruildagen mogelijk zijn.

Jaaropgave 2018
Als het goed is hebben jullie de jaaropgave van ZieZaZo ontvangen. Deze wordt ook doorgestuurd
naar de belastingdienst. Bij nog openstaande betalingen ontvang je geen jaaropgave.

Yoga
We zijn weer begonnen met een aantal sessies peuter yoga, kinderen van 2-4
jaar kunnen hier aan deelnemen. In kleine groepjes gaan ze met de yoga juf
aan de slag!

Sluitingsdagen 2019
2e paasdag - 22 april 2019
Hemelvaartsdag - 30 mei 2019
2e pinksterdag – 10 juni 2019
1e kerstdag - 25 december 2019
2e kerstdag – 26 december 2019

Voorstellen van de oudercommissie
Oudercommissie ZieZaZo
Als oudercommissie hebben we adviesrecht over onderwerpen als kwaliteit van de opvang,
openingstijden en tarieven. Daarnaast denken we mee bij de laatste ontwikkelingen rondom
pedagogisch beleid.
Als oudercommissie komen we 2 à 3 keer per jaar bij elkaar. Soms sluit iemand van ZieZaZo aan bij
deze vergadering. Op die manier zijn we goed op de hoogte van actualiteiten.
Wil je graag een vergadering bijwonen? Zijn er onderwerpen waar je ons bij wilt betrekken?
Laat het ons dan weten via oudersziezazo@gmail.com
Hartelijke Groeten,
Karlijn, Sharon, Nicole, Rianne, Anne

Hi, Mijn naam is Karlijn Sluijter en ik ben alweer 3 jaar lid van de
oudercommissie.
Ik heb 3 kinderen: Evy (5jr) , Mara (3jr) en Tibor (1jr). Evy zit op dinsdag
en woensdag op de Vso en Bso, Tibor zit op die dagen bij PimPamPom
en Mara bij WieWaWeg en op de maandag ook nog bij de PiPaPeuters.
Verder ben ik werkzaam bij de Koninklijke BAM Groep als International
Mobility Officer.

Hallo, mijn naam is Sharon Kalis. Ik ben inmiddels vier jaar lid van de
oudercommissie van ZieZaZo.
Ik ben de moeder van Dion (7jr), Faylinn (5jr) en Julie (3jr) Elverding.
Julie zit op de maandag bij de PiPaPeuters. Dion en Faylinn zijn op de
maandagochtend bij de Voorschoolse opvang van ZieZaZo.
Zelf ben ik werkzaam als leerkracht op basisschool De Veldrakker in
Nieuwegein.

Hallo, mijn naam is Nicole Voortman-Stenchlak.
Sinds augustus ben ik lid van de oudercommissie. Mijn dochter Linne
(7mnd) speelt op maandag t/m woensdag bij SipSapSop.
Ik ben werkzaam als HBO-medewerker voor- en vroegschoolse
educatie bij Impuls Kinderopvang.

Hoi! Mijn naam is Rianne Stollenga.
Sinds dit schooljaar ben ik lid van de oudercommissie van ZieZaZo. Mijn zoon Mart (1,5
jaar) speelt op maandag en woensdag t/m vrijdag bij PimPamPom.
Op de dagen dat Mart bij ZieZaZo is, ben ik aan het werk als
kinder(bekken)fysiotherapeut bij De Kinderkliniek in Almere en bij TRIAS
Kinderfysiotherapie in Utrecht en Amersfoort.

Hoi, ik ben Anne van Dorp
5,5 jaar geleden verhuisden we naar De Meern en kwam Ralph bij
BieBaBoe in de groep. Stan volgde hem snel naar SipSapSop en
Inmiddels zijn beide jongens 5 en 7 jaar oud en gaan zij naar de BSO op
dinsdag en donderdag waar zij het erg gezellig vinden.
Ik ben ik zo’n 3 jaar betrokken bij de oudercommissie. Naast mijn gezin
werk ik in de wijk Overvecht als maatschappelijk werker.

Gevonden voorwerpen
Regelmatig blijven er spullen liggen bij ons. Het gaat soms om dure kleding,
sportschoenen, sloffen, mutsen/handschoenen enz. Na ongeveer een half jaar gaat
het weg. Je mag altijd even kijken tussen de spullen. De gevonden voorwerpen bak
kun je vinden op de eerste verdieping tegenover de Maxi-Cosi kast.

Bereikbaarheid
Wij zijn dagelijks tussen 7:30uur en 18:30uur telefonisch bereikbaar op 0306666447
Per email: kdv@ziezazo.com
Per WhatsApp: 06-52644827 (ook buiten openingstijden)
Jullie kunnen gebruik maken van het online ouderlogin systeem via onze
website om de facturen, jaaropgaven en plaatsingsovereenkomsten in te
zien. Hier kun je ook je eigen gegevens wijzigen.
Heb je nog geen login stuur dan even een e-mail.

Tot zover!

Team ZieZaZo

