
 

 

 

      
  

  

Buitenschoolse opvang 

1e kwartaal 2019 

              “ ”  

In het kader van “De dag van de kleine schrijver,” hebben de kinderen van alle bso locaties in December de kans 
gekregen om een verhaaltje, een gedicht of een blog te schrijven.  
Een Thema waar het verhaaltje over kon gaan was een hobby of een sport die je beoefent, over je eigen familie of 
over bijv. kerst. 
 
Op een schrijfblad konden zij naast het verhaal, ook een leuke tekeningen maken die van toepassing is op het  
verhaal.  
Diverse kinderen hebben iets leuks gemaakt en in deze nieuwsbrief komen de verhalen naar voren. Een iets andere 
nieuwsbrief dan u gewend bent, maar zeker niet minder leuk.  
 
Veel leesplezier! 

Er was eens een hondje mimi die het niet leuk vond bij 
het baasje waar ze was .ze kreeg geen aandacht ze 
werd niet geaaid ze had geen speeltjes .en het baasje 
waar ze was ,was altijd wel boos. 
En op een dag ging het opeens anders. het baasje had 
vrij maar nog steeds kreeg mimi geen aandacht en toen 
ging mimi blaffen het baasje werd weer boos en stopte 
mimi in de bench .maar toen ging mimi piepen en werd 
het baasje wel heel lief .ze gaf mimi snoepjes en 
knuffels en ze kreeg opeens ook speeltjes en ze was 
helemaal blij .die avond mocht mimi ook op het bed 
slapen en dat vond mimi al helemaal bijzonder 
 
De volgende dag . 
Het ging weer helemaal anders het baasje moest weer 
gaan werken en dat vond mimi natuurlijk niet leuk ,dus 
het baasje ging weg maar liet de deur op een kier open 
staan. En toen ging het mis, mimi liep weg. Dus het 
baasje terug kwam schrok ze  en ze belde alle mensen 
die ze kende. En zochten avond en nacht 
door .uiteindelijk stopte ze en gingen ze allemaal naar 
bed . 
 
De volgende dag  
 het baasje  was het gelukkig alweer vergeten ,maar het 
hondje mimi was het park gerend want daar was haar 
vriendje goldy die was ook al weggelopen. de politie 
was ook al ingeschakeld voor dat hondje dus nu kon de 
politie voor allebei de hondjes zoeken  de politie is er 
toen maar mee gestopt omdat het te lang duurde  
 
mimi en goldy zijn bij een huisje gekomen en daar was 
een heel lief baasje en daar leefde ze lang en gelukkig  
Marianne 



 

 

 

 
 

 
 
 
 

      
  

  
 
 
 
 



 

 

 

      
  

  
 
 
 
 

Noodnummer: 0620555856 

Als oudercommissie stellen wij u graag op de hoogte van ontwikkelingen en onze activi-
teiten. 
 
Bezigheden van de oudercommissie 
De afgelopen maanden hebben we de adviesaanvraag voor de tarieven 2019 behan-
deld. Daarnaast is de reorganisatie van Kivido besproken en zijn we betrokken bij het 
initiatief van de gemeente Hoeksche Waard: ‘It takes a village to raise a child’. 
 
Word lid van de oudercommissie 
Vindt u het leuk om als ouder mee te praten over het beleid en de activiteiten van Ki-
vido? Wij zoeken voor de volgende locaties nog leden voor de oudercommissie: ’t 
Hoekje, Villa Rembrandt, Villa Batavia, Villa Spetter, Villa Fonte, Villa Keuvel, Villa Parel, 
Kivisport Schenkel, De Driewieler, Villa Keuterwijs, Villa Bien, Villa Druppel en Villa Hof. 
 
Op de website van Kivido vindt u de leden van de oudercommissie (onder ‘Contact’). 
Neem gerust een kijkje om te zien wie de verschillende locaties vertegenwoordigen! 
 
Voor vragen, tips of aanmeldingen kunt u mailen naar oudercomissie@kivido.nl. 

Meer informatie ontvangen? Mail dan naar: oudercommissie@kivido.nl 

mailto:oudercommissie@kivido.nl


 

 

 

       
  

  
 
 
 
 

8 februari 2019 
 
Beste ouders,  
2019 is begonnen, een nieuwe jaar, nieuwe regelgeving, nieuwe uitdaging, nieuwe kansen. 
Wij gaan er weer voor. De grootste uitdaging is het vinden van goed en enthousiast personeel met een  
passie voor kinderopvang. Dat is in onze sector net als in vele andere sectoren een heel groot probleem. U herkent dit  
misschien vanuit uw eigen werkomgeving. Mocht u vrienden, kennissen en of familie hebben die geïnteresseerd zijn in een 
baan als pedagogisch medewerker houden wij ons aanbevolen.  
De kinderopvang groeit, wij groeien een beetje mee. Daarvoor was het noodzakelijk om ook te kijken hoe wij als organisatie 
beter kunnen functioneren. Wij hebben dus per 1 januari 2019 ook een beperkte reorganisatie doorgevoerd. Wij hebben nu 
unit managers die ook voor u de aanspreekpartner zijn waar het gaat om zaken die op de locaties geregeld moeten worden. 
Als het goed is heeft u daarover een mail ontvangen zodat u weet waar u terecht kunt. Voor de pedagogisch medewerkers 
betekent dit dat de leidinggevende veel dichter op de werkvloer zit en adequaat kan reageren. De managers beginnen in 
maart aan een management opleiding die wij intern hebben kunnen regelen met een opleidingsinstituut waar ook  
medewerkers van andere organisatie aan deelnemen. Daar zijn wij heel blij mee want andere partijen openen soms ook  
weer onze ogen. Op kantoor hebben wij nu een manager operationele zaken en een manager voor algemene zaken. De 
coördinatoren-functies zijn komen te vervallen.  
Wellicht heeft u afgelopen jaar al te maken gehad met Stephanie Kooijman, Vicky Kasteleijn, Wilma Brussaard of Jonna Van 
Dongen. Zij zijn onze planners, waarbij Vicky en Stephanie zich voornamelijk bezig houden met vragen over de opvang, 
aanmeldingen, kindplanning en contracten en Wilma en Jonna met personeelsplanning en ouderverzoeken. Zij beant-
woorden in eerste instantie ook alle inkomende gesprekken. Wij zijn erg blij met deze ontwikkeling en hopen dat u ook 
merkt dat de communicatie erop vooruitgaat.  
Elders in deze nieuwsbrief vindt u een stuk van de oudercommissie over het project van de Gemeente Hoeksche Waard ‘It 
takes a village to raise a child’. Wij zijn als Kivido bijzonder blij en trots dat wij aan dit project een bijdrage mogen leveren 
net als veel andere partners. Het is voor ons en onze oudercommissie vanzelfsprekend dat wij willen meewerken aan een 
veilig opgroeiklimaat voor kinderen in de Hoeksche Waard. 
Samenwerking met andere partijen vinden wij belangrijk voor zover dat iets toevoegt. Daar zijn wij altijd heel actief mee.  
Voor nu hoop ik dat u het weer een leuke nieuwsbrief vindt. 
 
Met vriendelijke groet 
Stefanie Verrijp 

 
Medewerkers uit dienst 
Per 31-10-2018 Moniek van Vark. 
Per 30-11-2018 Ingrid Godijn. 
Per 31-12-2018 Angela Westphal. 
 
Zwangerschappen en geboortes 
Baukje is op 1 oktober 2018 bevallen van zoon Joe. 
Anouk is op 2 november 2018 bevallen van zoon Pieter. 
Esther Abresch is op 1 februari 2019 bevallen van haar 2e kindje, dochter Suus.  
Liset is zwanger en uitgerekend rond 11 april 2019. 
Roxanne wordt voor de 2e keer moeder rond 26 april. 
Marisca verwacht haar 1e kindje rond 15 mei. 
Tannie verwacht haar 2e kindje rond 26 juni 2019. 



 

 

 

      
  

  
 
 
 
 

Op de BSO ben ik een paar keer per 

week.Dat zo een dag heel leuk is dat bleek. 

 

Het is eigenlijk altijd gezellig hier 

Zonder ruzie dat geeft veel plezier 

We spelen vaak met elkaar 

En doen ook soms wel raar. 

Dat  we buitenspelen 

En we ons niet snel vervelen. 

Tekenen en knutselen doen wij ook graag! 

 

We deden het zelfs nog, vandaag. 

Boksen vinden wij ook fijn 

We doen elkaar geen pijn. 

Dit was een dag op de Bso 

Een hele leuke.. dat zie je zo! 

 

Linda & Lieke  

KiviNights 
Graag willen wij u en de BSO’s de gelegenheid geven om met elkaar in gesprek te komen. Hiervoor staan een aantal Kivi-
Nights gepland.  
Een gezellig avondje om andere ouders te ontmoeten. Op deze avonden zullen er leuke filmpjes getoond worden, waarin 
wij een impressie geven van een BSO middag. Verder vragen wij u om te komen voor het 10 minutengesprek met de 
mentor van uw kind.    
Hoe gaat het nu echt met uw kind op de groep? Wat zijn de activiteiten en hoe is zijn/haar inbreng hierin? Speelt uw kind 
vaak alleen of heeft uw kind nu al leiderschapskwaliteiten? Vragen die u wellicht niet zo snel stelt tijdens de breng– en/of 
haalmomenten, maar die voor u leuk zijn om te weten.  
Vanuit de KiviNights van voorgaande jaren zijn samenwerkingen met scholen ontstaan. Hierdoor is de ene KiviNight 
gekoppeld aan de ouderavond van de school, zodat u als ouder maar 1 avond vrij hoeft te houden. U kunt naar het 
gesprek van uw kind op school en op de BSO.   
Overzicht van de aankomende KiviNights: 
Villa Sabina    7 februari 2019 
Villa Batavia     12 en 14 februari 2019 
Villa Spui    19 februari 2019 
Villa Kakelbont   medio maart/ april 2019 
Villa Heksenketel   5 maart 2019    
Villa Hil    12 maart 2019 
Villa Rembrandt   19 maart 2019  
Villa Hoek     medio november 2019 
Niet genoemde BSO ’s worden dit jaar nog gepland.  
 
Pedagogisch Coaches 
Michelle Hartman & Sylvia Willemsen 

Mijn naam is Tom van Holst. Ik ben 23 
jaar en kom uit Rotterdam. Ik heb de 
opleiding sport en bewegen op het  
Albeda college in Rotterdam afgerond. 
Tijdens mijn opleiding heb ik bij Kivido 
stage gelopen en na mijn opleiding ben 
ik eigenlijk gelijk bij Kivido gebleven. 
De sporten die ik (het langst) gedaan 
heb zijn: boksen, zaalvoetbal en tennis. 
Bokslessen geef ik tegenwoordig standaard elke maandagmiddag 
bij Kivido op verschillende locaties, en voor de rest ben ik op de 
groepen te vinden. 
Wat ik graag doe in mijn vrije uren is vissen, zowel in Nederland als 
in het buitenland. Ik sport heel graag en de overige uren breng ik 
met vrienden door. 
Ik hoop zo een beetje over mij verteld te hebben. Ik denk dat de 

meeste mij al wel eens gezien hebben en anders komen we elkaar 

vast nog wel tegen. 



 

 

 

      
  

  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 

 

 

      
  

  
 
 
 
 

 Kivisport Oud-Beijerland 
 
Ook in Oud-Beijerland wordt er druk gesport. De kinderen hebben op 
maandag judo les en op dinsdag en donderdag doen wij allemaal  
verschillende sporten in de sporthal “Carla de Liefde.”  Wij bieden 
deze sporten in samenspraak met de kinderen aan. 
Bij de judo leren de kinderen op een  
spelende wijs de sport. Zo hebben we de eerste lessen  
geoefend met vallen en zijn wij nu na 5 lessen al bezig met partijtjes. 
De kinderen leren met elkaar 
te stoeien zonder elkaar pijn 
te doen. 
De sport in Oud-Beijerland 
bieden wij aan op maandag, 
dinsdag en donderdag middag 
voor kinderen vanaf 5 jaar. 
Voor meer informatie kunt u 
terecht bij Myra Keemink, 
sportmanager Kivido. 
 
Emailadres: sport@kivido.nl 
 
Wij bieden ook sport en spel 
aan voor de kinderen van het 
kinderdagverblijf. Zo krijgen 
de kinderen wekelijks gym, 
dans, muziek of tuimelen. Wij 
vinden het belangrijk dat ook de jonge kinderen kennismaken met 
sport en spel.  

Beste ouders/verzorgers, 
 
Met trots presenteren wij de nieuwe Kiviclub voor de 8+ kinderen! 
 
Bij Kiviklus- & Kivicreaclub kunnen de kinderen elke dag hun creativiteit kwijt. Er wordt hier veel met de handen  
gewerkt en we zijn niet bang om onze handen vies te maken. Een leuke plek voor creatieve jongens en meiden!!! 
 
Bij de Kivisportclub kunnen kinderen in de vakanties terecht voor een sportieve tijd.  
In de vakanties is er op de sport bso extra veel aandacht voor activiteiten op het gebied van sport en spel. Wij gaan dan lekker naar 
buiten, het sportveld op of het zwembad in en er is zeker ook ruimte voor eigen inbreng en wat relax-tijd. Deze club is voor sportieve jongens en meiden!!! 
 

Alle ouders, met een zoon of dochter (8+) die in de vakanties komen, hebben een mail gekregen om samen met hun kind een keuze te maken voor de voor-
jaarsvakantie. Heeft u dit nog niet gedaan, geef dit dan aub snel door via KOVnet. U bent hier onlangs over geïnformeerd via een email.  
 

Voorbeelden van activiteiten/uitstapjes bij de clubs: 
CREA & KLUS  (Villa Sabina)                                                                           SPORT (SHO) 
Theater                                                                                                                Verschillende sport clinics, denk aan; voetbal, tennis, honkbal, hockey etc. 
Muziek                                                                                                                 Zwemmen  
Film                                                                                                                      Trampoline springen 
Klussen                                                                                                                Skiën, schaatsen 
Smaaklessen (koken)                                                                                        Free runnen 
Hout bewerken                                                                                                  Een bezoek aan een training Feyenoord 
Fotografie                                                                                                           Bezoek aan een stadion 
Natuur                                                                                                                 Meedenken en organiseren met de sportdag 
Maak je eigen website                                                                                      Fiets-, skatetocht 
Techniek 
Uitstapje naar verschillende musea en voorstellingen 
 
Voor vragen kunt u mailen naar sport@kivido.nl  

mailto:sport@kivido.nl


 

 

 

Het Rare licht  

Er was eens een meisje en ze heet elsje. en elsje 

woonde in het bos en ze ging naar haar oma koekjes 

brengen maar toen zag ze opeens een donker bos en dat 

bos had ze nog nooit gezien. maar zo nieuwsgierig was 

ze nog nooit geweest en ze wandelt door het donkere 

bos maar opeens zag ze een licht. ze liep er naartoe 

ze was bang maar toen ze even omkeek was het licht weg 

zo opeens en ze zag een arme jongen bewusteloos aan 

een paal vastgebonden zitten. ze rende er naartoe en 

ze maakten hem los. Even later kwam de jongen weer bij 

en elsje vroeg hoe de jongen heette. De jongen zij dat 

hij Tino heette en opeens dacht ze aan vader en haar 

moeder en dat ze niet meer wist hoe ze thuis moest 

komen toen ging Tino opeens heel hart huilen en hij 

zij dat hij geen huis hat. na uren en uren stonden ze 

eindelijk voor het huis van elsje. Even twijfelde ze 

of Tino mocht blijven maar ze belden gewoon dapper 

aan. De vader en moeder van elsje rende naar elsje 

toe. Ze huilde van blijdschap omdat ze elsje zagen 

toen ze eindelijk klaar waren met knuffelen vraagden 

ze wie Tino was. Stelden Tino zich voor en toen ze 

binnen waren vertelden Tino over heel zijn leven en 

wat er allemaal was gebeurt Tino ging mee naar school 

en ze deden  alles samen alleen Tino was 7 en Elsje 8 

maar als ze naar de wc gingen dan zagen ze elkaar nog.  

        

      
  

  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Nieuwe medewerkers: 

 
              Bianca                     Jonna                  Astrid 
 
- Bianca van der Giesen per 01-11-2018 als pedagogisch medewerker. 
- Jonna de Jong per 01-11-2018 als personeelsplanner en pedagogisch                
medewerker. 
- Astrid van Nieuwenhuijzen per 01-12-2018 als pedagogisch medewerker. 

Op dit moment zijn er vele collega’s getroffen door 
griep. Wij doen ons uiterste best om een bekend 
gezicht op de groep te laten werken ter vervanging. 
Helaas is dit niet altijd mogelijk. Wij zijn ook hard op 
zoek naar nieuwe collega’s die eventueel in de  
invalpoule kunnen werken of een vaste plek  
kunnen opvullen. Kent u nog iemand die opzoek is 
naar een leuke baan in de kinderopvang? Laat ze dan 
een mail sturen naar info@kivido.nl . 
 
Op het moment dat de school van uw kind een  
studiedag heeft, dan horen wij graag of hij/zij een 
hele dag naar de bso komt. Ook al neemt u al de  
naschoolse opvang op deze dag af, dan nog horen 
wij graag of hij/zij een hele dag komt. Dit kunt u 
doorgeven via de ouderlogin van KOVnet. 
 



 

 

 

      
  

  
 
 
 
 


