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Beste ouders en verzorgers:
Dit is de eerste nieuwsbrief van 2019. Er zijn belangrijke nieuwe ontwikkelingen in
2019 en ik stel jullie graag op de hoogte daarvan.
Voorjaarsvakantie
Voor de vakantie-opvang in de voorjaarsvakantie is het thema Dinosaurussen
gekozen. Kinderen vinden dit onderwerp vaak heel boeiend.
De activiteiten en uitstapjes zijn dan zoveel mogelijk in het kader van dit thema.
Ik hoop dat alle kinderen weer zullen genieten van de activiteiten en de uitstapjes.
Extra dagen, ruildagen en plusdagen
Als je extra dagen, ruildagen of plusdagen in de vakantie-opvang wil aanvragen, stuur
dan minimaal twee weken van te voren een mailtje naar de leidinggevende van de
groep van je kind. Dat is Rita de Jong r.dejong@bsopopeye.nl voor de groepen in
Diemen Noord, in de Sint-Petrusschool, de Big en de Cool Kids of Nena Zajic
n.zajic@bsopopeye.nl voor de Magic, Sunny en Super Kids en de twee groepen in
Diemen Zuid. Wij kunnen de opvang niet altijd garanderen want wij moeten ons
houden aan de wettelijke regels. Omdat de groepen nu op veel dagen vol zitten, is het
helaas minder vaak mogelijk om extra dagen, plusdagen of ruildagen te bieden.
Je krijgt voor de vakantie begint, bericht of je kind een extra dag of ruildag kan
komen. Ruildagen kunnen alleen aangevraagd worden binnen dezelfde vakantieopvangweek. Plusdagen en ruildagen zijn gratis. Voor extra dagen krijg je een losse
factuur. De aanvraag voor de wijziging in die vakantie is dan definitief. Afmelden mag
uiteraard ook later nog, maar de aangevraagde extra dagen worden wel in rekening
gebracht.
Dus laat het Rita of Nena voor maandag 4 februari per mail weten als je wensen hebt
voor de komende voorjaarsvakantie!
Wijziging groepsgrootte
Per 1 januari 2019 zijn de wettelijke regels over de verhouding tussen het aantal
medewerkers en het aantal kinderen van 7 jaar en ouder op de groep (BKR)
veranderd. We breiden de groepen Big Kids en Top Kids daarom uit van maximaal 20
naar maximaal 24 kinderen. Bij de Cool Kids verlagen we de capaciteit echter van
maximaal 30 naar maximaal 24 kinderen. Dat betekent concreet dat we waarschijnlijk
lange tijd geen nieuwe kinderen kunnen plaatsen bij de Cool Kids.
Wij proberen altijd zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen van ouders en
kinderen als kinderen in een groep worden geplaatst of doorstromen naar een oudere
kinderen groep maar dat zal het komende half helaas niet mogelijk zijn voor de Cool
Kids. Gelukkig is er wel extra ruimte bij de Big Kids. Omdat er in het voorjaar ook
weer nieuwe kinderen bij de jongste groepen geplaatst moeten worden, is het

noodzakelijk dat de oudste kinderen van de Magic, Super en Sunny Kids doorstromen
naar de Big Kids. De ouders van deze kinderen krijgen daar nog een aparte brief over.
We houden daarbij zoveel mogelijk rekening met de wensen om samen met een
vriendje of vriendinnetje door te stromen.
Samenvoegen van groepen
Op rustige dagen voegen wij groepen samen. Op die manier blijft de opvang
betaalbaar en zijn er meer leeftijdsgenootjes voor de kinderen om mee te spelen. We
laten dat altijd aan de ouders weten bij de intake, in ons pedagogisch beleid en het
wordt vermeld op de vakantieprogramma’s.
Als we groepen samen voegen dan hebben we daar wel de toestemming van de
ouders voor nodig. We hadden daarvoor een formulier ontwikkeld waarmee we deze
toestemming aan de ouders vroegen.
De inspectie heeft deze formulieren echter afgekeurd. De regels vanuit de inspectie
zijn het afgelopen jaar veel strenger geworden. Als we structureel op elke woensdag
groepen samenvoegen dan kunnen ouders daar een toestemmingsformulier voor
tekenen maar daarin moet dan ook een periode vermeld staan. Uit praktische
overwegingen zetten we dan in dit nieuwe formulier een periode van 8 jaar. Dan hoeft
een ouder daar zeker niet nogmaals voor te tekenen. Na 8 jaar is het kind immers al
van Popeye af gegaan.
Voor het samenvoegen tijdens de vakanties is het echter veel ingewikkelder. We kijken
namelijk eerst hoeveel kinderen er komen in de vakantie-opvang en bepalen dan of
we groepen kunnen samenvoegen of niet. We moeten daarom voor elke vakantie
opnieuw toestemming aan ouders vragen. Dat betekent voor elk kind in een
samengevoegde groep in de vakantie-opvang én voor elke vakantie weer een
toestemmingsformulier.
Heel veel extra werk en in onze ogen schiet de bureaucratie hier wel erg door, maar
helaas moeten wij dit toch uitvoeren. Wij hebben het afgelopen jaar al meerdere
keren een onvoldoende gekregen voor dit onderdeel en de gemeente Diemen zou hier
boetes voor kunnen opleggen als we er opnieuw niet aan voldoen in 2019.
Wij hopen dat jullie daarom willen meewerken aan deze extra administratie. Voor de
komende voorjaarsvakantie ontvangen jullie een of meer toestemmingsformulieren
met de vraag om dit te ondertekenen voor akkoord. Je kunt het formulier na
ondertekening aan ons terug mailen of afgeven aan de pedagogisch medewerkers.
Alvast hartelijk bedankt voor de moeite!
Heb je vragen of opmerkingen over deze nieuwsbrief, dan ontvang ik die graag.
Met vriendelijke groeten,
Heb je vragen of opmerkingen over deze
nieuwsbrief, dan ontvang ik die graag.
Met vriendelijke groeten,
Heleen van Kuik,
directeur Stichting BSO Popeye
directie@bsopopeye.nl

