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Gezellige tijd bij Minerva Kids 
 
De kidsflits komt 4 x per jaar uit, in januari, 
april, juli en okt. In de kidsflits vindt u leuke 
foto’s van activiteiten, protocollen, 
mededelingen, wist u datjes, priet-praatjes 
etc. 
 
Foto’s van facebook: 
 

 
Sinterklaas 
 

 

Kerst 

 
Thema Winter 
 
Wist u dat…………….?  
 
……Wij een jaaroverzicht van alle 
activiteiten hebben gemaakt, u heeft dit 
via de mail ontvangen 
 
…….Vanaf 1 januari is de nieuwe wet 
ingaan, m.b.t. het leidster-kind –ratio, 
daardoor kunnen we minder kinderen 
plaatsten en zijn op ma-di en do-dag bijna 
alle groepen vol 
 
……..doordat op een aantal dagen de 
groepen vol zijn, kunnen we helaas niet 
altijd meer wisseldagen toekennen. 
 
………als de groepen vol zitten, kan het 
voorkomen dat kinderen af en toe op een 
andere (uitwijk) groep mogen spelen, in 
eerste instantie zijn dit kinderen die 
flexibele opvang hebben, maar het kan ook 
een kindje met reguliere opvang zijn. Wij 
kijken altijd naar welk kindje het erg leuk 
vindt  om op een andere groep te spelen. 
 
…… vanaf 1 januari 2019 geldt de 
verplichte inzet van de pedagogisch 
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beleidsmedewerker en de pedagogisch 
coach. Pedagogisch beleidsmedewerkers 
dragen bij aan de kwaliteit van de opvang 
en hebben twee belangrijke taken. Ze 
houden zich enerzijds bezig met de 
ontwikkeling en invoering van het 
pedagogisch beleid. Anderzijds coachen ze 
pedagogisch medewerkers bij hun 
werkzaamheden.  
 
…….. Marianne en Brenda nemen de taak 
als pedagogisch coach op zich en Brenda is 
de pedagogisch beleidsmedewerker. 
 

 
Marianne met haar Diploma ! 
 
…… Brenda heeft een flyer ontwikkeld 
m.b.t. zindelijkheid, als u wil starten met 
de zindelijkheidstraining, kunt u deze flyer 
bij de medewerksters opvragen. 
 
……. Vanaf Februari zullen er 2 nieuwe 
stagiaires starten ,zij zijn  1e  jaars van de 
opleiding pedagogisch werk . 

 
…….de hertjes nu regelmatig open zijn als 
3+ groep 

  
Opening van de hertjes. 
 
……..de snoezelruimte weer heringericht is. 
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 ....wij mee hebben gedaan met de veilig 
verkeer actie van de ANWB: Zet je licht aan  
 

 
 
Prietpraat  : 
 
Gwen: Ik wil kippenboutjes op mijn 
boterham (schuddebuikjes) 
 
Vere: Isa mag ik een sticker? , waarom 
dan? “Ik heb een scheetje gelaten”. 
 
Felien zegt; “stoepkrijt is voor op de stoep 
en niet voor op tafel, want het heet geen 
tafelkrijt.” 
 
Een kindje is buiten gevallen en huilt heel 
hard. Laura zegt; “jeetje, jij klinkt als het 
luchtalarm”.  
 
Simone vraagt aan Eagan of hij nog wat 
fruit wil. Zegt Eagan: “nee, ik heb al zoveel 
kiwi in mijn buik, ik kan dadelijk gewoon 
niet meer fietsen.” 
 
Youssef vraagt aan Isa of hij aan haar haren 
mag voelen. Hij zegt: “Jij moet douchen”. 
Zegt Isa: ‘stinkt mijn haar dan? Nee zegt 
Youssef, “het stinkt lekker”. 
 

Mariëlle zegt tegen Irsa :”wat heb jij een 
leuke jas aan!, die zou ik ook wel willen.”, 
zegt Irsa: “ik heb hem al”. 
 
Lisa V zingt: “zie de maanschijn door de 
kerstboom”. 
 
Laura vraagt:” Mag ik een zakdoekje?”         
( haar gezicht zit onder) Marianne zegt: 
“goed idee, dan kun je je gezicht goed 
schoonmaken’. Zegt Laura: ‘nee joh, ik 
moet in mijn neus peuteren”. 
 
De egels zijn in China. Janneke zegt: Ni hao 
betekent Hallo in het chinees. Kunnen jullie 
dat ook zeggen?’ Zegt Finn: “miauw” 
 
Isa zingt: “zeg ken jij de ……… ( Youssef 
reageert) “mosselmand”!  
 
 
Even voorstellen: 

 

Cynthia Kruisdijk (24-06-1987) en zal per 1 

december 2018 starten als pedagogisch 

medewerker bij Minerva Kids. Samen met 
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mijn kersverse zoon (januari 2018) en mijn 

man woon ik in Oosterhout. Van kleins af 

aan wist ik het, ik wil met kinderen gaan 

werken. En na heel wat oppasbaantjes 

tijdens mijn middelbare schooltijd, mocht 

ik gaan studeren. SPW 3 Kinderopvang, 

daarna SPW 4 Activiteitenbegeleiding en 

vervolgens nog HBO Pedagogiek waar voor 

ik in 2012 ben afgestudeerd. En sindsdien 

werkzaam in de kinderopvang en o.a. 

begeleiding en ondersteuning gegeven aan 

ouders en kinderen.  

Ik vind het belangrijk om mezelf te blijven 

ontwikkelen, nieuwe dingen te blijven 

leren en dit door kan trekken in het 

werkveld. Het bieden van een veilige 

omgeving voor de kinderen staat voorop. 

Zij moeten met veel plezier kunnen komen 

spelen en zich vertrouwd voelen om zich 

op hun eigen tempo te kunnen 

ontwikkelen. Ik hoop u en uw kind snel te 

zien bij Minerva Kids.  

 

Ik ben Sabina en ben geboren op 7-12-

1991. Per 1 januari 2019 ben ik in dienst bij 

Minerva kids. Ik heb de opleiding 

Pedagogisch medewerker niveau 3 

afgerond. Toen ik de opleiding had 

afgerond kwam er helaas een crisis in de 

kinderopvang. Toen ben ik gaan door leren 

en heb ik een opleiding voor 

Zweminstructeur en Fitnessinstructeur 

gedaan. Ik ben toen gaan werken in diverse 

sportcentra waar ik zwemles aan kinderen 

gaf en ook sportlessen. Dit heb ik 8 jaar 

gedaan. Toen vond ik het tijd voor een 

nieuwe uitdaging.  Ik bleef toch wel de 

jongere doelgroep missen, echt het stukje 

verzorging. Ik vind het erg leuk om bij 

Minerva kids aan de slag te gaan, de 

kinderen gedurende de dag veiligheid, 

plezier en uitdaging te bieden. Daarnaast 

heb ik een eigen bedrijf voor personal 

training. Zelf ben ik ook sportief, ik loop 

hard en ik loop ook vaak obstakelruns.  

Oudercommissie 

De oudercommissie behartigt de belangen 

van zowel kinderen als ouders.        

 Vind je het leuk om structureel mee te 
denken en te adviseren bij het beleid van 
Minerva?   
Overweeg dan eens om lid te worden van 
de oudercommissie.  
 
Wij zijn nog steeds  op zoek naar nieuwe 
leden ! 
 
Je kunt ons altijd aanspreken bij Minerva, 

of een mailtje sturen 

naar OCminerva@gmail.com 

mailto:OCminerva@gmail.com

