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Een nieuw jaar, een nieuwe Nieuwsvlieger!
In deze Nieuwsvlieger kunt u lezen over de actuele ontwikkelingen bij SKN.
In het jaar 2018 hebben we veel aandacht gegeven aan het verder verbeteren van de
dagelijkse opvang. Op diverse locaties is nieuw meubilair aangeschaft en ook is er veel

daar ontdek je jezelf

ontwikkelingsgericht spelmateriaal bijgekomen. De tuin van BSO het Kinderpaleis heeft een
metamorfose ondergaan met allerlei natuurlijke materialen. Het Kinderplein en ons kantoorpand
aan de Europalaan hebben door een schilderbeurt een heel nieuw uiterlijk gekregen.

Gezonde Kinderopvang
SKN heeft oﬃcieel het predicaat Gezonde Kinderopvang gekregen.
Een Gezonde Kinderopvangorganisatie bevordert de
gezondheid en gezonde leefstijl van kinderen. Samen
met ouders hebben kinderopvangorganisaties een rol
bij het aanleren van een gezonde leefstijl vinden we
bij SKN. En ook onze medewerkers kunnen een goed
voorbeeld geven aan de kinderen.
We hebben een coach Gezonde Kinderopvang in
dienst die onze pedagogisch medewerkers coacht
en schoolt in een gezonde leefstijl. Ook hebben we
een Voedingsbeleid dat recent nog is aangepast een
voorgelegd aan de Centrale Oudercommissie. Hebt u
interesse in dit beleid vraagt u dan de teamleider van
de locatie om een exemplaar.

Sport BSO
In 2019 willen we starten met een sport BSO. De sport
BSO is een combinatie van naschoolse opvang en

Ouderapp

sporten. Bij een sport BSO ligt de nadruk op bewegen.
Plezier in het bewegen is de hoofddoelstelling!

Alle locaties van SKN werken nu met de ouderapp.

Bewegen is goed voor de gezondheid, de motorische

Ouders kunnen snel en eenvoudig een extra-of ruildag

ontwikkeling én voor de sociaal-emotionele ontwikke-

aanvragen. Ook kunnen ouders de afwezigheid van

ling. Kinderen leren spelenderwijs nieuwe technische

kun zoon of dochter doorgeven en foto’s ontvangen

vaardigheden, samenwerken, grenzen verleggen, om-

van de activiteiten van hun kroost. Heeft u de app nog

gaan met regels, omgaan met winst en verlies, respect

niet geinstalleerd doe dat dan snel. Heeft u vragen of

en sportief gedrag. Dit stimuleert de weerbaarheid, het

bent u de inlogcode kwijt neemt u dan contact op met

zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen.

SKN 0527-60613.

Pedagogisch beleidsmedewerker en pedagogisch coach
De Wet schrijft voor dat er per 1 januari 2019 voor

van beide rollen op te splitsen. De teamleiders van

elke kinderopvanglocatie een pedagogisch be-

de locaties nemen de coaching op zich en volgen

leidsmedewerker beschikbaar is voor pedagogische

daarvoor een speciale opleiding. De functie van pe-

beleidsontwikkeling én voor coaching van de peda-

dagogisch beleidsmedewerker wordt ingevuld door

gogisch medewerkers.

twee medewerkers die al in het bezit waren van de

Bij SKN hebben we ervoor gekozen de uitvoering

juiste opleiding voor deze functie.

ROC bij SKN

Mediawijs

ROC Friese Poort en SKN zijn in september gestart

Kinderen groeien op in een wereld met media. Tablets,

met een vorm van leren op locatie.

smartphones en laptops zijn onderdeel van ons leven.

Leren op locatie wil zeggen dat leren en praktijk

Bij SKN vinden wij het belangrijk dat kinderen leren om

worden samengevoegd. Het schoolgebouw wordt

bewust en veilig met media om te gaan. Eén van de

verwisseld voor een praktijklocatie!

pedagogisch beleidsmedewerkers gaat in het nieuwe

De derdejaars studenten krijgen iedere maandag

jaar kijken hoe wij daar als SKN onze bijdrage in kunnen

theorieles bij SKN aan de Europalaan in Emmeloord.

leveren.
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Aansluitend verspreiden zij zich in tweetallen of
maximaal groepjes van drie, over een aantal SKN
locaties. Daar begeleiden ze de kinderen tijdens het

Speeddate

spel of werken zij aan opdrachten. Steeds voor een
periode van tien weken.

In verband met de groei van het aantal kinderen bij

De studenten van het ROC zijn allemaal in het bezit

SKN zijn we op zoek naar pedagogisch medewerkers.

van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Op 4 februari vindt daarom een Speeddate plaats op
kantoor van SKN. Kent u iemand die graag bij SKN wil
werken? Wilt u deze datum dan doorgeven?

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

