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De Pinokkio-Gazet, is een nieuwsbrief voor ouders en verzorgers van kinderen, die in welke vorm dan
ook opvang genieten onder de paraplu van Stichting Kinderopvang Pinokkio Maastricht.
2019.
In 2019 gaan we met vol vertrouwen en 100% inzet samen met u, en uw kinderen er een bijzonder
goed jaar van te maken. Waarin wij openstaan voor elke vorm van een toekomstgerichte constructieve
samenwerking met alle partners.
Nieuwe wetgeving Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (IKK) per 01-01-2019.
Deze Wet regelt een aantal kwaliteitsitems in de kinderopvang waarvan het grootste gedeelte in 2018
is geïmplementeerd en met ingang van 01 januari 2019 moet onderstaande punten worden
uitgevoerd.
1. De wijziging Beroepskracht- Kind- Ratio (BKR)
De wijzigingen in het kort:
•

•
•

De BKR voor nul jarigen wordt aangepast van 1 pedagogisch medewerker op 4 kinderen, naar
1 op 3 kinderen. Dat heeft invloed op de groepssamenstelling en de maximale groepsgrootte
van groepen waar nul jarigen in zitten à dit is in het kinderdagverblijf binnen de groepen 1 en
2 merkbaar. Hierdoor hebben wij minder baby’s aan kunnen nemen de afgelopen periode en
is mede een wachtlijst ontstaan.
De BKR voor kinderen van 7 tot 13 jaar wordt 1 pedagogisch medewerker op 12 kinderenà
Deze wijziging heeft gevolgen voor de groepssamenstelling en de maximale groepsgrootte in
de BSO Pinokkio Belfort.
De BKR voor kinderen van 4 tot en met 6 jaar blijft 1 op 10. Voor verticale groepen van 4 tot
13 jaar geldt een BKR van 1 op 11à Deze wijziging heeft gevolgen voor de
groepssamenstellingen en de maximale groepsgrootte in de BSO Pinokkio Belfort en BSO
Pinokkio Wolder.

2. Aanpassing maximum uurprijs 2019.
Als gevolg van de kwaliteitsverbeteringen van IKK (Innovatie Kwaliteit Kinderopvang) en de
indexering, wordt de uurprijs voor dagopvang verhoogd. Daarmee komt de maximum uurprijs op
€ 8,02 per uur. De maximum uurprijs voor de buitenschoolse opvang wordt verlaagd naar € 6,89à
hierover heeft u in november 2018 van ons een schrijven ontvangen.
3.

Introductie van de pedagogisch beleidsmedewerker in de kinderopvang.

Ingevolge de Wet IKK zijn wij verplicht een pedagogisch beleidsmedewerker/coach binnen de
organisatie te hebben die de medewerkers op de werkvloer coacht in hun pedagogisch handelen. De
pedagogische beleidsmedewerkers van onze organisatie zijn: Ilse van Loo en Sabine van der Nat.

Stichting Kinderopvang Pinokkio zoekt oudercommissieleden.
Tijdens het Sinterklaasfeest hebben zich twee ouders aangemeld als Oudercommissielid, wij zullen hun
op de eerste vergadering op 16 januari 2019 van harte verwelkomen.
Onze huidige oudercommissie bestaat momenteel uit de volgende leden:
Evelien Lemeer voorzitter/secretaris

KDV Pinokkio wordt momenteel vervangen door

Marijntje Lipsch Voorzitter

KDV/BSO Pinokkio

Danielle Peeters Secretaris

PO Pinokkio Wolder

Gwen Schipper

PO Lambiek

Nadia van der Capellen

PO Pinokkio Belfort

De Wet Kinderopvang geeft ouders het recht de kinderopvang te beïnvloeden op belangrijke
beleidsonderwerpen. Wilt u met ons meepraten en meebeslissen, meldt u dan voor de
Oudercommissie.
Wat doet de oudercommissie allemaal?
U praat met elkaar over onder andere het pedagogisch beleidsplan, de prijs van de opvang, het
aanpassen van openingstijden, de organisatie van de Dag van de leidster, Sinterklaas en Lente
activiteit, Wet- en Regelgeving, de omgang van de pedagogisch medewerkers met ouders en hoe er
met klachten wordt omgegaan door de organisatie.
De Oudercommissie:
-

Overlegt periodiek, met een van de leden van het managementteam,
Adviseert gevraagd en ongevraagd de directie,
Bevordert goede en heldere informatie aan ouders,
Onderhoudt contacten met andere ouders,
Bevordert de betrokkenheid van ouders bij het Kindcentrum, bijv. door ouderavonden mee te
helpen organiseren,
- Fungeert als aanspreekpunt voor ouders met klachten en informeert hen zo nodig over de
klachtenprocedure.
Wij zoeken ouders die:
- Mee willen praten en beslissen,
- De kwaliteit van de kinderopvang positief willen beïnvloeden,
- Willen samenwerken met andere ouders in de oudercommissie,
- Hun (professionele) deskundigheid willen inzetten voor onze kindcentra’s,
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de waarnemend voorzitter van de oudercommissie
Marijntje Lipsch.

Nieuw en extra aanbod in de peuteropvang en BSO vanaf 01 januari 2019.
In de maanden oktober en november 2018 hebben wij een behoeftepeiling gehouden onder de
huidige klanten, dit heeft geresulteerd in de onderstaande uitbreiding c.q. aanpassing van ons
aanbod.
Vanaf 01 januari 2019 is de peuteropvanglocatie Pinokkio Belfort naast de dinsdag- en
donderdagmiddag nu ook de maandagmiddag geopend van 13.15 – 15.15 uur.
De tijden van de peuteropvang Pinokkio Wolder zijn aangepast aan de schooltijden en wel in de
ochtendenuren van 08.30 – 12.00 uur en op maandagmiddag en donderdagmiddag van 13.00 –
15.00 uur
In het Kindcentrum Wolder zal met ingang van 07 januari 2019 gestart worden met de voorschoolse
opvang op alle dagen vanaf 07.30 – 08.30 uur. De kosten voor dit dagdeel van 07.30 – 08.30 is
€ 6,89 per dagdeel. Indien u hier interesse voor heeft kunt u zich aanmelden via onze website
www.pinokkio.nl à opvanglocaties à inschrijven BSO Wolder. U vult het formulier in zijn geheel in en
drukt op verzenden.

Kindplanning, extra opvang of wijzigingen in dag(delen).
Vanaf 01 januari 2019 zijn Ilse van Loo en Sabine van der Nat verantwoordelijk voor de kindplanning
voor zowel het kinderdagverblijf, peuteropvang als de BSO. Heeft u vragen t.a.v. ruildagen, extra
opvang, aanmelding of wijziging van dag(delen) dan kunt u bij hun terecht op de volgende emailadressen: ilse.van.loo@kdv-pinokkio.nl of sabine.van.der.nat@kdv-pinokkio.nl

Personeelspot.
In november 2018 is het gehele personeel van alle locaties gezamenlijk een avondje uit geweest met
onder ander tapas eten en natuurlijk lekker na geborreld. Tussendoor hadden Brigitte en Eliska een
quiz georganiseerd.
Dit alles is mogelijk gemaakt door de bijdrage van u als ouders, waarvoor onze dank. Een aantal
ouders geven namelijk in plaats van wat lekkers een envelopje aan de medewerkers van de groep bij
het afscheid of aan het einde van het jaar.
Deze financiële administratie wordt bijgehouden door Gertie, een medewerker van ons.
Wanneer u in het komende jaar de medewerkers wilt verassen met iets lekkers, denk dan aan deze
tip.

Samenwerking met de Kindpartners:
De samenwerking met de vier Kindpartners, Basisschool John F. Kennedy, ‘t Mozaïek, St. Oda en
Petrus en Paulus zijn er in het afgelopen jaar diverse activiteiten georganiseerd naast de reguliere
activiteiten, zoals het Sinterklaasfeest, Carnavalsoptocht, Kerstvieringen/ Kerstdiner,
Zomerafsluiting etc. en natuurlijk niet te vergeten de activiteiten in het kader van de doorgaande lijn,
die samen met de peuters en kleuters worden gepland.
Vanaf augustus 2018 wordt er maandelijks een activiteit gepland met de bewoners van Campagne en
de kleuters en oudste peuters van het Kindcentrum Wolder. Tijdens deze ochtenden wordt er samen
geknutseld, gebakken en/of gezongen. In januari 2019 worden wederom een aantal activiteiten
ingepland.

GGD-inspecties.
De onaangekondigde GGD-inspecties in het jaar 2018 voor alle peuteropvang-locaties
kinderdagverblijf en BSO zijn allemaal voldoende. U kunt deze rapportages inziens via onze website
bij het item: Over onsà LRK-nummers en GGD

Kinderopvangtoeslag.
Ouders die beiden werken en kinderopvang, peuteropvang, BSO en/of Vakantieopvang afnemen,
kunnen een tegemoetkoming in de opvangkosten ontvangen via de zogenaamde
kinderopvangtoeslag, aan te vragen via de belastingdienst.
Wijzigingen doorgeven en meer info
Geef wijzigingen in uw situatie direct door aan de Belastingdienst, anders loopt u het risico op een
boete. Meer informatie over kinderopvangtoeslag kunt u vinden op de website van de Belastingdienst.
Hier kunt u tevens een proefberekening maken voor uw persoonlijke situatie, en een wijziging
doorgeven en/of kinderopvangtoeslag aanvragen.
Kinderopvangtoeslag wanneer u niet werkt
In sommige gevallen kunt u in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag wanneer u niet werkt.
Bijvoorbeeld wanneer u studeert, een verplichte inburgeringscursus of een re-integratie traject volgt.
Meer informatie vindt u op de website van de Belastingdienst.
Opvangtarieven 2019:
Dagopvang:

€ 8,02

Buitenschoolse opvang:

€ 6,89

Incidentele opvang:

€ 9,50

Ouderbijdrage voor de peuteropvang.
Alle ouders die niet werkzaam zijn of waarvan maar één partner werkzaam is en die geen
kinderopvangtoeslag via de belasting ontvangen, dienen een Inkomensverklaring (IB60-formulier
2018) in te leveren bij de inschrijving, om zo de ouderbijdrage voor de peuteropvang in 2019 te
kunnen bepalen. Deze ouders betalen deze ouderbijdrage maandelijks. In de ouderbijdragetabel van
de Gemeente Maastricht 2019, die u kunt vinden op onze website, kunt u zien hoeveel deze bijdrage
is.
Vakanties in 2019 voor de peuteropvang:
Kerstvakantie
t/m 06 januari
Carnavalsvakantie
04 maart t/m 8 maart
Meivakantie
22 april t/m 3 mei
Hemelvaart
30 mei en 31 mei
Pinksteren
10 juni
Zomervakantie
08 juli t/m 16 augustus

Gesloten dagen in 2019 voor KDV en BSO Pinokkio
01 januari 2019
Nieuwjaarsdag
04 maart 2019
Carnavalsmaandag
05 maart 2019
Carnavalsdinsdag
22 april 2019
Tweede Paasdag
30 mei 2019
Hemelvaartsdag
10 juni 2019
Tweede Pinksterdag
24 december 2019
vanaf 13.00 uur gesloten- Dag voor 1e kerstdag
25 december 2019
Eerste Kerstdag
26 december 2019
Tweede Kerstdag
31 december 2019
vanaf 13.00 uur gesloten - Oudejaarsdag

Voor – en Vroegschoolse Educatie (VVE) Speelplezier.
Momenteel volgen Ankie, Manon, Joyce Eline en Rianne de VVE-cursus en zij hopen deze in maart
2019 af te ronden met een certificaat. De rest van de pedagogisch medewerkers in de
kinderopvang/peuteropvang zijn reeds in het bezit van dit certificaat.
Wat houdt Speelplezier nou in?
Kinderen leren de wereld om hun heen steeds beter kennen door te imiteren, door de wereld na te
spelen.
Structureel wordt er in de groepen iedere dag gewerkt aan de spelstimulering,
woordenschatuitbreiding, spreken en luisteren.
Speelplezier zorgt voor een goede wisselwerking tussen vrij spel en georganiseerd spel.
Voor de uitvoering van het programma zijn er in de groepen uitnodigende hoeken gecreëerd.
Bij de inrichting van groepen 1 en 2 is daarbij rekening gehouden met de veiligheidsaspecten van de
leeftijdsgroep van 0 tot 2 jaar.
Voorop staat dat de kinderen en de pedagogisch medewerkers vooral veel speelplezier
ervaringen delen!
Vertelkoffer/tas met Beer of Snuf.
In alle peutergroepen van de 2-4-jarigen werken we met de vertelkoffer/tas. In het vertelkoffer/tas zit
een knuffel, bij de ene locatie is dit Beer en op de andere locatie is dit Snuf.
Beer/Snuf zijn inmiddels een bekende voor de kinderen en willen graag spelletjes doen en
voorgelezen worden. In deze vertelkoffer/tas zitten Beer of Snuf, een voorleesboekje, een spelletje,
een tandenborstel, een kam en een pyjama voor Beer of Snuf.
In de vertelkoffer/tas zit eveneens een klapper met veel informatie voor de ouders over het voorlezen
en er is genoeg ruimte om een kort verslag te schrijven over het logeeravontuur van de Beer/Snuf.
Ouders zijn voor ons belangrijk om samen het beste uit uw kind te halen en de ontwikkeling te
stimuleren. U helpt het kind door de woorden van het thema - deze staan in de Ouderinformatiebrief
die u van ons bij aanvang van ieder thema ontvangt - vaak met het kind te herhalen, zodat ze deze
nog sneller leren en begrijpen.
Spelinloop:
De spelinloop is een moment voor de ouders om meer betrokken te raken bij de uitvoering van het
programma Speelplezier. Het is ook de ideale gelegenheid om even bij te praten met de pedagogisch
medewerker. Van de ouder(s) wordt verwacht dat deze waarneemt wat er in de groep wordt gedaan
en vooral worden de ouders, en dat vinden de kinderen het allerleukste, uitgenodigd om mee te doen
(hoeft niet mag wel).
Aan het einde van de spelinloop vragen we de ouders kort hoe zij de ochtend/middag hebben ervaren.
Er kunnen maximaal 2 ouders per dag meedoen, zodat we zowel aan het kind als aan u voldoende
aandacht kunnen schenken. U kunt met de medewerkers van de groep een afspraak maken.
De kinderen genieten van het “moment’ met hun papa en/of mama in de groep.

Project Tel mee met Taal 2018/2019
In september 2018 zijn wij gestart bij de Peuteropvang de Wiemelhook en peuteropvang Pinokkio
Belfort met het project Tel mee met taal.
Door de samenwerking met de jeugdverpleegkundige van het Consultatiebureau en de pedagogisch
medewerkers van de peuteropvang, proberen wij de jonge ouders met kinderen in de leeftijd van 0-4
jaar te bereiken, voor deze leeftijdsgroep is (voor)lezen en de taalontwikkeling in deze fase van hun
leven bijzonder belangrijk.
In dit kader hebben wij reeds een aantal activiteiten al gehad, namelijk:
1. Vragenlijst voor ouders m.b.t. voorlezen en bezoek aan bibliotheek in september 2018
2. Informatie – Koffie uurtje - over het belang van (voor)lezen, door Thera Adriaans een
medewerker van de Jeugdbibliotheek in oktober 2018
3. Voorleesochtenden in de peuteropvang in november 2018
Wat staat er nog op de planning in 2019. (kijk hiervoor regelmatig op het prikbord in de gang of groep.
1. Voorlees- teken-activiteit met de ouders en peuters in het kader van de nationale
voorleesdagen in januari 2019
2. Voorlees-knutsel-activiteit met de ouders en peuters, n.a.v. de Carnaval in februari 2019
3. Voorlees- bak-activiteit met de ouders en peuters in april 2019
4. Voorlees-picknick-activiteit met de ouders en peuters in juni 2019

Daarnaast willen wij in deze twee peuteropvanglocaties een” kleine bibliotheek” gaan opzetten, ter
bevordering van de taalontwikkeling bij de peuters. Door dit op de locatie te doen kunnen de ouders
van de peuters regelmatig een boek lenen en krijgen zij Leesplezier.

Alle medewerkers van Pinokkio
wensen u een voorspoedig
2019 toe!

