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KOOG;
Fotograaf; In de week van 12 tot en met 16
november komt de fotograaf bij onze stichting. U
hebt over de indeling een brief ontvangen.
KOOG; In de week van 5 november neemt Stg KOOG
deel aan een onderzoek van de GGD. De GGD doet
onderzoek naar antibiotica resistentie. Dit doen ze
door te kijken naar de hygiëne binnen ons
kinderdagverblijf. We zullen in deze week de luiers
van de opgegeven kinderen verzamelen. Deze gaan
(anoniem) mee naar de GGD. Daarna ontvangt Stg
KOOG een hygiënerapport, zodat we eventueel de
infectiepreventie kunnen verbeteren.
Administratie; Mocht u telefoonnummer zijn
veranderd, of hebt u een ander noodnummer, u bent
verhuisd of uw naw gegevens zijn veranderd? Geeft
u dit aub door via de mail aan de
administratie@stgkoog.nl . Niet via Konnect aub.
KC de Steiger; Op donderdag 15 november 2018
brengt Team Ambulance een bezoek aan KC de
Steiger. Er wordt gestart om 09.00 uur in groep 1/2
van Juf Sharon en Juf Miep. Daarna is groep 3/4 van
Juf Esther aan de beurt. Het bezoek duurt ongeveer
een uur per groep: drie kwartier in de groep en een
kwartier bij en in de ambulance. De kinderen van de
Kajuit liften deze ochtend mee met de activiteit.
Boekenmarkt; De boekenmarkt woensdag 10 oktober
was een mooi succes. Tussen 13.00-14.30 uur konden
kinderen hun Gastelaartjes inwisselen voor andere
boeken.
Uitleen van peuterboeken; Vanaf maandag 8
oktober zijn wij gestart met de uitleen van boeken
voor kinderen van 0-4 jaar. U hebt hierover een
flyer ontvangen. Het uitzoeken kan van maandag tot
en met vrijdag tussen 14.30-15.30 uur bij het
kinderdagverblijf.
UK & PUK; In oktober zijn we op de groepen
gestart met het thema “Hatsjoe”. Puk is ziek
geworden en ook is hij nog op zijn knie gevallen. De
kinderen zorgen goed voor Puk en spelen dat ze zelf
ook ziek zijn en naar de dokter moeten.
2019; Afgelopen week is er een overleg geweest
tussen directie en oudercommissie over de tarieven,
dienstverlening en andere verplichte wettelijke
maatregelen conform wet IKK.
Wet IKK; Nog even de maatregelen op een rij;
Vanaf 1 januari 2019 is iedere organisatie verplicht
om een pedagogisch coach/beleidsmedewerker in
dienst te hebben. Een pedagogisch

coach/beleidsmedewerker draagt zorg voor de
vormgeving en uitvoering van het pedagogisch beleid
binnen de organisatie. Zij biedt collega’s
ondersteuning bij het uitvoeren van het pedagogisch
beleid en geeft beleidsmatige adviezen waardoor
interne kwaliteit wordt geborgd en geoptimaliseerd.
Daarnaast geeft de pedagogisch coach advies en
ondersteuning aan pedagogisch medewerkers bij
ontwikkel- of opvoedingsvragen.
Zoals u eerder heeft kunnen lezen hebben Diana Lips
en Sarissa van Alphen deze opleiding behaald en
zullen zij vanaf januari bovenstaande vorm gaan
geven binnen Stg KOOG.
De leidster kind-ratio verandert. 1 pm er op 4
baby’s tot 1 jaar wordt 1 op 3. BSO opvang vanaf 7
jarigen was 1 pm’er op 10 BSO ers wordt 1 pm’er op
12. Half november komt het bestuur, directie en
oudercommissie bijeen om alles definitief te maken.
Ouders krijgen dan in week 47 bericht over de
wijzigingen.
Kerstbomen; Mocht u in het bezit zijn van een of
twee grote kerstbomen van 4 tot 5 meter en u wilt
er vanaf. Wij willen ze graag hebben voor de
aankleding van onze pleinen.
Stagiaires; Vanaf volgende week starten er weer
een 3 tal 1ste jaar stagiaires SPW 3 op de
verschillende groepen. Kim, Lonneke en Marie-Louise
starten vanaf volgende week. Veel succes dames.
Sint; Het duurt nog even maar de Sint komt
binnenkort weer aan in Oud Gastel. Stg. Bijzondere
Activiteiten zal net als vorig jaar een filmpje maken
om de Sint op 24 november naar Oud Gastel toe te
leiden. Vanaf 12 november komt deze online.
belangrijke data
05-11 10 minuten gesprekken
06-11 10 minuten gesprekken
12-11/16-11 Week Fotograaf
13-11 Bestuursvergadering en OC overleg
15-11 Team Ambulance KC de Steiger
17-11 Sarissa jarig
18-11 Sint intocht Stampersgat
22-11 Pyjama zingen 18.00 met BS de Steiger
22-11 Rian jarig
24-11 Sint intocht en Heerlijk Avond Loop
25-11 Paula jarig
26-11 Fit Chris 8-12 jarigen
27-11 Suus jarig
27-11 Lydia jarig
03-12 Sint bij stichting

