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Het jaar 2019 is bijna om en wat ging het snel!
In deze nieuwsbrief blikken we een beetje terug
en kijken we ook al een beetje vooruit naar 2020.

daar ontdek je jezelf

Ik wens u fijne kerstdagen en een mooie jaarwisseling!
Karen-Anne van Dorp
Directeur SKN

Groei

Pedagogisch coach

Het aantal kinderen in Nederland dat naar de dagop-

De teamleiders hebben in het voorjaar van 2019

vang en buitenschoolse opvang gaat, is verder toe-

hun opleiding tot Pedagogisch Coach afgerond.

genomen. Dat blijkt uit de eerste kwartaalrapportage

Vanaf die tijd zijn zij naast het teamleiderschap,

2019 van het ministerie van Sociale Zaken en Werk-

ook aan het werk als pedagogisch coach op de

gelegenheid. Ook bij SKN blijft het aantal kinderen

werkvloer. In het coachen richten zij zich op het

toenemen. Uiteraard doen we ons uiterste best om alle

verbeteren van de pedagogische kwaliteit op de

kinderen van een plekje te voorzien. Soms betekent

locatie en het stimuleren van de professionele

dat, dat uw kind even moet wachten op een plekje of

ontwikkeling van de pedagogisch medewerkers.

tijdelijk een plekje kan krijgen op een andere dag dan

Dit doen zij door middel van observeren, signale-

waar de voorkeur naar uitgaat. Op de woensdag en

ren en het voeren van gesprekken.

vrijdag is vaak wel direct opvang mogelijk.

Start Atelier 40A
Vanaf januari bieden we kinderen in de leeftijd van 7

een presentatie. Daarna kunnen de kinderen voor een

tot en met 13 jaar in ‘Atelier 40A’ uitdagende work-

andere workshop kiezen. Atelier 40A bevindt zich op

shops aan. Ze kunnen bijvoorbeeld kiezen uit houtbe-

de benedenverdieping van Europalaan 40A. De work-

werken, schilderen, sporten, dansen, kunst of techniek.

shops zijn op dinsdag en donderdag tussen 14 en 18

Een workshop duurt een aantal weken en er wordt

uur en zijn bedoeld voor kinderen die een van de BSO-

toegewerkt naar een einddoel, zoals een product of

vestigingen van SKN bezoeken.

Nieuwe teamleider
In verband met de groei van het aantal medewer-

stichting kinderopvang Noordoostpolder

kers hebben we ook een derde teamleider aangesteld. Zijn naam is Rick Meijer en hij gaat de locatie
in Marknesse en een aantal BSO-locaties aansturen.
Rick start op 1 december en wordt in de maand
december door diverse functionarissen van SKN
ingewerkt.

VVE
Elk kind staat bij ons centraal. Sinds april bieden
we bij de peuterspeelgroep het Bunderbos een
voorschools programma aan. Alle peuters nemen
daaraan deel. Met dit programma stimuleren we de
ontwikkeling van de kinderen. Het programma heet
‘Startblokken’ en de pedagogisch medewerkers op
deze groep zijn speciaal getraind in dit programma.

Communicatieplan

Gezonde Kinderopvang
SKN heeft sinds 2018 een Coach Gezonde Kinderopvang. In het najaar van 2019 is er nog een medewerker opgeleid tot Coach Gezonde Kinderopvang.

Om een optimaal contact met de klant (ouders) te

De coach is het aanspreekpunt voor een gezonde

bereiken is in het najaar van 2019 een communica-

leefstijl binnen SKN en schoolt en coacht de eigen

tieplan opgesteld. Daarin is volgende doelstelling

collega’s. Heeft u vragen en/of opmerkingen over

opgenomen:

Gezonde Kinderopvang dan kunt u mailen naar ge-

“SKN communiceert open en eenduidig met zoveel

zondekinderopvang@sknop.nl

mogelijk digitale middelen. Digitale middelen zijn
gericht en duurzaam. SKN combineert Online en

In het voorjaar van 2019 heeft een stagiaire van de

Oﬄinecommunicatie en maakt daarbij gebruik van

hogeschool Windesheim onderzoek gedaan naar

de huisstijl. SKN communiceert eerst naar me-

de klantbehoefte bij SKN. In de antwoorden komt

dewerkers en dan naar buiten”. Het gebruik van

duidelijk naar voren dat ouders vooral veel waarde

digitale middelen wordt in 2020 verder uitgewerkt.

hechten aan de thema’s voeding en bewegen.

We denken daarbij onder andere aan een digitaal

Daarom gaan we in 2020 een beweegplan voor alle

ontwikkelingsvolgmodel voor kinderen en het ver-

kinderdagverblijﬂocaties opstellen. Wordt vervolgd!

beteren van de website.

Europalaan 40a

f (0527) 61 99 28

8303 GJ Emmeloord

e info@sknop.nl

t (0527) 62 06 13

www.sknop.nl

Volg ons op twitter: SKNOPNL
Like ons op facebook: facebook.com/stkonop

daar ontdek je jezelf

