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IN L EI DI N G
Het is een bijzondere zomerperiode!
Na de lock down mochten eerst de kinderdagverblijven en gastouderopvang weer
open en uiteindelijk op 8 juni ook de BSO-locaties. Vanuit de brancheorganisatie
ontving SKN voorbeeldprotocollen voor de heropening. Deze protocollen zijn door
SKN vertaald naar de locaties. Iedere locatie van SKN heeft een eigen protocol.
Dat protocol wordt regelmatig bijgesteld wanneer er weer nieuwe informatie
beschikbaar is.
Er staan bijvoorbeeld richtlijnen in hoe te handelen bij klachten van kinderen en ook
bij klachten van medewerkers. Ook over het halen en brengen van de kinderen zijn
afspraken gemaakt. Dat kan namelijk per locatie verschillen.
Voor medewerkers met verkoudheidsklachten geldt dat zij niet op de locatie komen
en dat zij zich eerst laten testen.
Karen-Anne van Dorp
Directeur SKN

Werkzaamheden

Vakantie

Tijdens de lock down hebben we niet stilgezeten. We

Bij het uitgaan van deze Nieuwsvlieger is de schoolvakan-

waren natuurlijk open voor kinderen van ouders die

tie waarschijnlijk al voorbij. We hebben gemerkt dat veel

werkzaam zijn in een cruciaal beroep. SKN heeft daarbij

ouders hun vakantie thuis vierden en er een dagje op uit

ook regelmatig contact gehad met scholenkoepel Aves en

gingen of dichtbij, in eigen land bijvoorbeeld, op vakantie

met de gemeente Noordoostpolder over de noodopvang.

zijn geweest.

Daarnaast zijn de locaties grondig opgeruimd. Via video-

Voor de locaties betekent dit dat we meer kinderen

bellen hebben we voortgangs- en functioneringsgesprek-

opvangen dan in andere zomers. Fijn voor de kinderen

ken gevoerd en ook de thema-activiteiten zijn nauwkeurig

en voor de pedagogisch medewerksters om met vollere

uitgewerkt.

groepen van allerlei activiteiten te ondernemen. Net als
andere jaren werd er gewerkt met thema’s en de
activiteiten sloten daarop aan.

Quarantaine
Pedagogisch medewerkers en ouders die
terugkeren uit een land of een gebied met
een oranje of rode risicokleur, moeten bij
thuiskomst 14 dagen in quarantaine.
De quarantaineregels gelden niet voor
kinderen tot en met 12 jaar die klachtenvrij
zijn. Ouders mogen in deze periode dus
ook niet de kinderen zelf halen en brengen.
Dit geldt ook als de risicokleur tijdens de
reis is veranderd naar oranje of rood.

daar ontdek je jezelf

Scholen

Beweegcoaches

Vlak voor de zomervakantie werd duidelijk dat een aantal

Vanaf 1 september werkt SKN bij de drie kinderdagver

scholen het continurooster ook na de vakantie wilde

blijven met beweegcoaches. We werken al met voorlees-

aanhouden. Dat betekent voor de buitenschoolse

coaches bij de kinderdagverblijven en de beweegcoach

opvanglocaties een aanpassing van de BSO tijden/

heeft een zelfde soort taak maar dan gericht op het

blokken. De planster van SKN heeft in korte tijd alle

aandachtsgebied bewegen. De beweegcoaches maken

overeenkomsten kunnen wijzigen.

een plan om het spelenderwijs bewegen op de
dagverblijven te stimuleren.

Logo en website
Mogelijk heeft u het al opgemerkt: SKN heeft een nieuw logo! Het “oude” logo bestond uit drie
vliegervormen (als symbool voor persoonlijke groei) maar was iets gedateerd. SKN wilde graag
dat de herkenbaarheid behouden bleef. De paarse en groene kleur zijn er dus nog! Wel frisser
en feller dan voorheen. De tekst is beter leesbaar en krachtiger door een donker paarse kleur. In
de vliegers zit een lijnenspel wat een speels karakter geeft aan de huisstijl. De huisstijl is vervolgens ook doorgevoerd in de website. Daarnaast is de website gebruikersvriendelijker gemaakt.
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