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Nieuws vanuit het management
Een nieuw schooljaar is weer begonnen. Na een lange corona
periode lijkt het nu weer langzaam aan normaler te worden. Wij
genieten van de aanwezigheid van de kinderen en jullie als ouders.
Volop gezelligheid. Dit schooljaar krijgen wij bezoek van de
Nederlandse Dalton vereniging. Bij deze visitatie wordt er gekeken
naar het hele IKC; opvang en onderwijs. Wij hopen dit jaar tot
officieel Dalton IKC benoemd te worden.
Nieuws vanuit de Opvang
Ruilen van opvang fagen of extra opvangdagen
Zoals u de laatste tijd heeft gemerkt is het op een aantal locaties
steeds lastiger om gebruik te maken van het ruilen van dagen of
om extra opvang voor uw kind aan te vragen. Een service die wij
voor de klant, indien het binnen de wettelijke regelgeving mogelijk
is op de desbetreffende groep, verlenen. Helaas zijn er twee
ontwikkelingen die er de oorzaak van zijn dat ruilen of extra opvang
vaak niet meer mogelijk is: wij kampen binnen de
kinderopvangbranche met een groeiend personeelstekort. Wellicht
heeft u hier ook in het nieuws iets over vernomen. Dit betekent dat
het steeds lastiger wordt om het rooster rond te krijgen. Daarnaast
zien wij dat de vraag naar opvang stijgt en de groepen steeds voller
zijn.
Dit maakt dat het ruilen van dagen of extra dagen steeds moeilijker
is. Naar verwachting zal dit de komende tijd niet veranderen. Wij
vragen uw begrip voor deze situatie.
Natuurlijk doen wij er alles aan om de reguliere groepen ondanks
het personeelstekort met zoveel mogelijk dezelfde medewerkers te
bemannen, maar u begrijpt dat wij soms moeten kiezen voor een
tijdelijke inval oplossing om op die manier de groep open te houden
en de opvang voor u en uw kind te kunnen continueren.
GGD Inspectie BSO De Edelsteen Sieraadlaan
Na het lezen van het bovenstaande zijn wij blij u te kunnen
vertellen dat wij de jaarlijkse onaangekondigde GGD inspectie
hebben gehad bij BSO De Edelsteen Sieraadlaan, en dat wij geen
handhaving hebben.
De heeft op de groep geïnspecteerd, heeft leuke observaties gedaan
en wij hebben geen ‘onvoldoendes’. Het inspectierapport is op korte
termijn te lezen op de site van de locatie.
Oudercommissie
Gezocht nieuwe leden! Uw mening telt!
Laat uw mening horen en word lid van de oudercommissie.
Bij Kern Kinderopvang hechten wij veel waarde aan goed contact
met de ouders. Heeft u ideeën om de kwaliteit van de kinderopvang
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te behouden en te verbeteren? Meld u dan aan als lid van de
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oudercommissie!
Maandag 25 oktober
Heeft u interesse om een vergadering bij te wonen of om mee te

Studiedag onderwijs

praten over bijvoorbeeld het beleid, neemt u dan contact op met

(BSO margedag)

oudercommissie via de mail. U kunt de OC leden bereiken via het
mailadres: oc.opvangikcdeedelsteen@gmail.com

Dinsdag 2 november
Dalton visitatie IKC De

Medewerkers opvang
Zeer waarschijnlijk heeft u onze nieuwe collega’s van de
buitenschoolse opvang al ontmoet: Yamila en Nienke.
Yamila is op 1 september gestart als BBL (werken en leren Gespec.
Ped. Medewerker) bij de BSO en bij het kinderdagverblijf. Op
maandag dinsdag en donderdagmiddag werkt en leert Yamila bij de
buitenschoolse opvang en op de woensdag bij het kinderdagverblijf
bij de peutergroep Knorretje. Op vrijdag gaat Yamila naar school.
Nienke studeert aan het HBO Pedagogiek. Zij zit nu in haar 3e
leerjaar en mag hiermee bij ons op de BSO werken. Nienke werkt
bij de voorschoolse opvang en bij de naschoolse opvang en wij zijn
erg blij dat zij ons BSO team komt versterken.
Helaas moeten we binnen opvang IKC De Edelsteen ook afscheid
nemen van pedagogisch medewerker Denise. Zij heeft op alle
werksoorten van de opvang gewerkt, heeft in juli haar HBO diploma
Pedagogiek behaald en gaat nu een nieuwe uitdaging aan binnen
Kern Kinderopvang, maar op een andere locatie.
En tot slot willen wij pedagogisch medewerker Linda Fuchs
(verticale groep Iejoor) haar man en hun dochtertje feliciteren met
de geboorte van hun zoontje en broertje Donny.
Donny is te vroeg geboren op 27 augustus. Het is een sterk
mannetje, hij is fijn thuis en het gaat goed met Donny en met
Linda.
Zij genieten nu heerlijk thuis van elkaar en Linda geniet nog lekker
van haar verdiende zwangerschapsverlof.
Op de groep wordt Linda vervangen door pedagogisch medewerker
Yvette. Wij zijn heel blij dat Yvette ons team en de Iejoor groep
komt versterken tijdens het verlof van Linda.
Nieuws vanuit het onderwijs
Stagiaires
Angelique
Graag wil ik mij even voorstellen. Mijn naam is Angelique Lew, 39
jaar, getrouwd en moeder van 4 kinderen in de leeftijd van 4 tot 11
jaar. Ik heb een kunstschaatsschool waar ik met veel plezier lesgeef
aan recreatie en topsport. Tijd doorbrengen met mijn gezin vind ik
heel fijn en daar word ik ook heel blij van. Het onderwijs heeft mij

Edelsteen (opvang en
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Donderdag 4
november
Nationaal ontbijt
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altijd getrokken. Anderhalf jaar geleden heb ik de stoute schoenen
aangetrokken en ben ik gestart met de PABO. Ik volg de verkorte
digitale variant (2 jaar) bij Inholland. Met deze variant kan ik in
mijn eigen tempo studeren en mijn studie combineren met mijn
gezin en de schaatsschool. Na mijn studie wil ik dan ook graag voor
de klas staan. Een aantal van jullie hebben mij al gezien in de klas.
Dit schooljaar start ik als LIO ‘er in groep 4. Ik ben er elke
donderdag en vrijdag. Ik heb er ontzettend veel zin in en hoop er
met de kinderen, ouders en collega’s een leuke, gezellige en
leerzame stage van te maken. Mochten jullie meer willen weten; ik
ben altijd in voor een gezellig praatje!
Mijn naam is Souhailla en ik zit in het eerste jaar van de Pabo. Ik
studeer aan de Haagse Hogeschool. Het aankomende half jaar zal ik
stagelopen in groep 7. Ik zal elke woensdag en donderdag in de
klas aanwezig zijn. Vandaag was mijn eerste stagedag en ik heb
het enorm naar mijn zin gehad. Ik kijk er naar uit om u en uw kind
beter te leren kennen. Ik heb er super veel zin in!
Fietsen in het fietsenrek
Sinds de start van het schooljaar zien wij dat veel kinderen weer
lekker op de fiets naar school komen. Wij willen vragen of iedereen
er op kan letten dat de fietsen ook goed worden neergezet. Het
gebeurt nu helaas wel eens dat er fietsen buiten de rekken staan.
Dan belemmeren de fietsen soms de doorgang naar de villa of het
plein. Daarnaast beschadigen deze fietsen als er iemand per
ongeluk tegenaan loopt of het waait waardoor ze omvallen.
Appgroep
Om snel te kunnen communiceren zijn appgroepen ontzettend
handig. Wij merken soms alleen dat er ook miscommunicatie
ontstaat. De appgroep wordt alleen onder de ouders gebruikt. De
leerkrachten zitten niet in deze appgroep. Wij hebben nu een
ouderportaal ‘Parro’ aangeschaft om een betere directe
communicatie te realiseren. Wij zijn in dit proces aan het kijken hoe
wij hiermee gaan werken en hoe dit soepel uitgerold kan worden.
Ook krijgen wij wel eens klachten van ouders over gebruik van
appgroepen onder kinderen. Dit kunnen wij uiteraard niet
ondervangen met het ouderportaal. Wij behandelen mediawijsheid
op school met de methode Kwink. Wij hebben geen invloed op wat
leerlingen buiten schooltijd op hun telefoon/tablet doen. Wij kunnen
dit alleen bespreekbaar maken.
Schoolontwikkeling
Er staat aan het begin van dit schooljaar veel te gebeuren op IKC
De Edelsteen.
Wij zijn het traject excellente school opnieuw gestart. Dit predicaat
is drie jaar geldig en zal dus periodiek moeten worden onderzocht.
Wat betekent het om excellente school te zijn?

Een school vraagt het predicaat excellente school aan voor 1
bepaald onderdeel. Ons excellentieprofiel kan worden samengevat
in de slogan: Zelfstandigheid ontwikkelen en groeien in
eigenaarschap.
Voor dit traject maken wij de volgende stappen:
De school maakt een zelfevaluatie,
Er dient een audit te zijn geweest,
Deze audit moet worden verwerkt in de zelfevaluatie,
De evaluatie wordt samen met andere documenten (zoals
de schoolgids) aangeleverd bij de inspectie,
De inspectie doet een groot onderzoek bij ons op school,
De inspectie geeft een beoordeling,
Wanneer de beoordeling goed behaald is, kan de jury
excellente school komen voor onderzoek,
Zij bekijken of ons aanbod op het gebied van eigenaarschap
het predicaat excellent verdient.
De medezeggenschapsraad
De agenda van de eerste MR vergadering van het jaar is direct goed
gevuld. Er zijn twee nieuwe leden, Maaike Kohlen (moeder van
Timo uit groep 3/4) en Inge Vaz (moeder van Sara uit groep 6/7 en
Emma uit groep 4). Zoals gebruikelijk bespreken we eerst de
jaarlijkse documenten (schoolgids, jaarplan, jaarverslag) ter
instemming. Ook komen de resultaten van de
oudertevredenheidsenquête aan bod. Deze kon vlak voor de
zomervakantie door ouders worden ingevuld. Hieruit hebben we
afgeleid dat er vanuit de ouders behoefte is aan een betere
communicatie. In de komende vergaderingen gaan wij kijken wat
de mogelijkheden zijn om de communicatie te verbeteren. De
volgende vergadering is dinsdag 30 november.
Boekenbal
Donderdag 14 oktober 2021:
Onder schooltijd: groep 1/2A, 1/2B en 1/2C (in het speellokaal)
18.00-18.45 uur:
groep 3, 3/4 en 4
18.45-19.30 uur:
groep 5, 6 en 6/7
19.30-20.30 uur:
groep 7 en 8
De disco (voor de leerlingen uit de groepen 3 t/m 8) vindt plaats in
de aula. De leerlingen komen binnen door de hoofdingang en
verlaten de disco door de uitgang bij groep 5.
Omdat het in de avond is, laten we geen leerlingen alleen naar huis
gaan.
Het thema is net als het thema van de Kinderboekenweek: “worden
wat je wil”. De kinderen kunnen verkleed komen als iemand met
een specifiek beroep. Er is natuurlijk een prijs voor de origineelste
outfit.
De leerlingen uit de leerlingenraad organiseren deze disco. Uit de
evaluatie van vorig schooljaar hebben zij geleerd dat het niet leuk is
als kinderen telefoons meenemen. “Dan zit iedereen meer selfies te

maken dan te dansen” zijn hun woorden. Vandaar dat wij hebben
afgesproken dat kinderen geen telefoon mogen meenemen naar de
disco
Zaterdag 9 oktober is het Kinderboekenweekfestival in het Forum!!
Voor alle kinderen van 4 tot 12 jaar is er zaterdag iets te doen.
Er zijn zwerfstenen (te vinden én zelf te maken), voorstellingen,
Bibi Dumon Tak komt, schminken, knutselen en natuurlijk heel veel
met en rondom boeken. We starten om 10.30 uur, de Burgemeester
opent de mini-beroepenmarkt om 12.00 uur en beantwoord vragen
over zijn beroep.
Activiteiten
Van maandag 18 oktober tot en met vrijdag 22 oktober is dit jaar
de herfstvakantie. Het speeltaalhuis en onderwijs is dan gesloten,
maar bij opvang start dan het thema herfst. En bij de BSO hebben
wij vakantieopvang.
Heeft u al doorgegeven of uw kind komt en op welke dagen uw kind
komt?
Het zal een herfstachtig programma worden met als thema ‘De rode
draad’.
Fijne herfstvakantie!

