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Wij zijn op zoek naar vrijwilligers & medewerkers

September - 2020
Deze week gaat onze nieuwe website in de lucht!  
Neem gerust een kijkje op www.vipkids.eu

Ook onze promotiefilm van VIPKids Goverwelle is af.  
Laat je betoveren door ons sprookje:  
https://www.youtube.com/watch?v=0AhokTn1aXc

Zomer bij VIPKids!
We zitten heerlijk in het zomerseizoen en we verwachten nog wat warme en zonnige 
dagen. We gaan natuurlijk lekker buiten spelen, knutselen, dansen, koken en nog veel 
meer leuke dingen doen. Wij willen u vragen om een wit petje, wit T-shirt, zwemlui-

ers, zonnebrandcrème en een extra setje kleding mee te geven, want we zitten graag in 
het zwembad. Alvast bedankt namens het VIPKids team!

Afgelopen maand zijn we aan de slag gegaan met het thema ‘Oef! Wat warm’. Hierbij 
hebben we verschillende activiteiten uitgevoerd met de kinderen waar vooral Puk 
centraal stond. Wat was het toch een warme maand, augustus! Dit sloot natuurlijk 
perfect aan op ons thema. We hebben het verhaal ‘Brr, wat koud!’ gelezen. Gijs en 
Guusje trekken al hun kleren uit, hun schoenen, sokken, ja, alle kleren moeten uit. Het 
is heel erg warm buiten en de zon brandt op hun blote huid. Nadat ze alle kleren hebben 
uitgetrokken, doen ze hun zwembroek aan en helpen ze papa met het zwembad vullen. Ze 
gaan lekker in bad, maar wat voelen ze nu? Brr, wat is het water koud! Papa weet een oplos-
sing en giet met een gieter warm water in het bad. Even voelen… Hè bah, nog steeds koud. 
Maar Gijs en Guusje weten er wel raad mee, ze trekken gewoon hun laarzen aan in bad! 
We hebben verschillende voorwerpen verzameld, zoals zonnebrillen, luchtige kleding, een 
strandbal, zwemluier, zandfiguren, waterballen en zonnebrandcrème.
De voorwerpen zaten in onze sensory basket waar veel te ontdekken viel en de kinderen 
hun fantasie de vrije loop konden laten gaan. Wat had Puk het toch warm: de kinderen 

hebben geholpen om Puk in te smeren, een zwembroek aan te trekken, een zonnehoedje 
op te zetten en natuurlijk een zonnebril op te doen. 

We hebben onze eigen waaier gemaakt waarmee we lekker konden afkoelen. En we 
hebben dus heerlijk met water gespeeld deze maand. We voelden bijvoorbeeld of 
in de emmer koud of warm water zat en wat de kinderen zelf lekker vinden: koud 
of warm water. Ook leuk: ijsklontjes laten smelten op onze handen (o jee, wat is 

dat koud zeg!) en opeens bleef er een plasje water over. 

De kinderen zijn ook deze maand lekker verwend met massages door de lieve leidsters. 

Deze maand is het thema: Welkom Puk!

Dinsdag 1 september zijn we gestart met het nieuwe thema ‘Welkom Puk!’. 
We werken aan dit thema tot en met woensdag 30 september. In dit thema maken de kin-
deren kennis met Puk. Sommige kinderen kennen Puk al, andere kinderen nog niet. Samen 
gaan we Puk wegwijs maken in onze groep. We gaan ontdekken waar en waarmee we kun-
nen spelen, hoe we opruimen en wanneer we iets moeten schoonmaken.
 
Hieronder ziet u een aantal foto’s die we de afgelopen maand hebben gemaakt. Dit is een 
kleine greep van alle gemaakte foto’s, kijk voor meer foto’s op onze Facebook-pagina en/of 
Instagram.

• 21 september wordt Jaimy alweer 1 jaar!
• 26 september wordt Lotte alweer 2 jaar!
• 26 september wordt Michaella alweer 3 jaar!
• 26 september wordt Emma alweer 23 jaar!
• 27 september wordt Jace alweer 2 jaar!
• 27 september wordt Mason alweer 2 jaar!
• 28 september wordt Eva alweer 3 jaar!
• 28 september wordt Demy alweer 22 jaar!

Wij wensen iedereen die jarig is een supergeslaagd feestje!
Is uw kind jarig en staat hij of zij niet in dit overzicht? Laat het direct 
aan ons weten via info@vipkids.eu, zodat wij op tijd een spetterend 
verjaardagsfeest voor uw kind kunnen organiseren.

Vorige maand hebben de kinderen genoten van de
granaatappelsmoothie! Deze keer gaan we voor de smoothie 
met diverse ingrediënten aan de slag, waardoor de smaakpapil-
len weer flink op de proef worden gesteld.

Goed wassen in koud water en in stukjes in de blender doen en de 
overige ruimte van de blender met koud water vullen. Even blenden 
en… smullen maar! Nog een rietje erbij voor de kinderen en succes 
gegarandeerd! Proef zelf mee, dwing de kinderen niet, maar geef wel 
complimenten, alleen al voor het proeven. Als uw kind slecht eet of 
drinkt, maak in het begin dan een superkleine portie, dat verlaagt de 
drempel om het te proberen. 
Wilt u meer weten over onze smoothie en de positieve werking van 
de ingrediënten? 
Volg ons op Facebook: VIPKids kinderopvang & entertainment 

Eerder is er een aparte nieuwsbrief naar u verzonden over onze ge-
standaardiseerde boodschappenlijst waarmee wij met behulp van 
onze diëtisten en in samenwerking met de supermarkt onze bood-
schappenlijst hebben vastgesteld. Staat er een product dat u aan uw 
kind wilt geven niet op de lijst (bijvoorbeeld vanwege een allergie), 
geef het betreffende product dan aan uw kind mee, zet de naam van 
uw kind erop en communiceer dit goed met de leiding.

We hebben een belangrijke aanpassing gemaakt in ons pedagogisch 
beleidsplan. Hierin stimuleren we het zelfvertrouwen van de leid-
sters en de kinderen; dit is een belangrijke basis om jezelf verder te 
ontwikkelen. 

Voor de kinderen doen wij dit door middel van de wekelijkse acti-
viteit ‘spiegeltje, spiegeltje aan de wand’. Een één-op-één activiteit 
waarbij uw kind door de leidster voor onze sprookjesspiegel wordt 
gezet. De leidster overtuigt uw kind keer op keer hoe mooi, slim en 
lief het is en sluit de activiteit af met een warme knuffel. 

Voor onze pedagogisch medewerkers doen wij aan coaching in de 
praktijk. Mede aan de hand van camerabeelden proberen wij 70 pro-
cent complimenten te geven als basis van het gesprek en 30 procent 
verbeteringspunten. Dit gesprek wordt gehouden met de VIPKids 
pedagogisch coach, de direct leidinggevende(n) en de hoofdleiding. 

Naast coaching werkt VIPKids met de zelf ontwikkelde VIPKids 
Academy, die het symbool van YAK draagt. Wij gebruiken YAK als 
overtuigingskracht voor iedere medewerker. YAK staat voor Y (You) 
A (Already) K (Know). Iedere medewerker heeft al een diploma, 
voldoende ervaring en een hart voor de kinderen; dit betekent dat ze 
eigenlijk alle antwoorden op de vragen al weten, alleen zorgt soms 
onvoldoende zelfvertrouwen nog voor twijfel. De overtuigingskracht 
van YAK leeft in ieder van ons, wat betekent dat de medewerker niet 
hoeft te twijfelen aan zichzelf. Door deze houding aan te nemen, 
straalt de medewerker ook een gevoel van zelfverzekerdheid uit rich-
ting andere collega’s en de kinderen. Dit heeft een positief effect op 
het team en de kindergroep en is goed voor een gezonde en produc-
tieve sfeer. 

Tijdens de coronasluiting hebben alle pedagogisch medewerkers 
hard gewerkt aan 30 belangrijke protocollen en hebben ze dit zowel 
op papier als door middel van rollenspellen op video vastgelegd voor 
de VIPKids Academy. Door diploma’s te behalen op ieder domein 
wordt het zelfvertrouwen van onze medewerkers steeds groter. Er 
worden minder fouten gemaakt in de praktijk en inwerken van nieu-
we collega’s wordt goed ondersteund. 

Vanaf heden bieden wij ook voor- en vroegschoolse educatie aan en 
hebben wij de benodigde stempels van de gemeente behaald. Het 
VVE-programma wordt voor ieder deelnemend kind verspreid over 
4 ochtenden van 8.30 tot 12.30 uur aangeboden. Er is ook een mo-
gelijkheid om deze ochtenden te verlengen met middagopvang van 
12.30 tot 18.00 uur. Een VVE-indicatie kan worden aangevraagd bij 
het consultatiebureau wanneer uw kind bijvoorbeeld achterloopt qua 
taalontwikkeling. 

• Is uw kind voor of in de zomer 4 jaar oud geworden en wordt uw 
kind nog niet alle volledige dagen naar school gebracht, dan kunt u 
nog steeds gebruikmaken van de subsidie voor de kinderopvang, dus 
óók als uw kind al 4 jaar is geworden. Dit blijft van kracht tot de dag 
dat uw kind volledig naar de bassischool gaat. Kiest u hiervoor, laat 
het ons weten via info@vipkids.eu. Ook de Belastingdienst stelt het 
op prijs als u hen belt om dit te melden.
• U behoudt het recht op subsidie tot drie maanden nadat u uw baan 
bent verloren. 
• Bij VIPKids Goverwelle zijn wij gestart met het VVE-Peuterpro-
gramma, speciaal voor kinderen vanaf 2 jaar en 3 maanden, van 
ouders die geen baan hebben. De subsidie loopt via de gemeente, 
niet via de Belastingdienst. Op dit moment kan uw kind bij VIPKi-
ds genieten van het educatieve programma Uk & Puk, gedurende 4 
ochtenden per week.
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óók als uw kind al 4 jaar is geworden. Dit blijft van kracht tot de dag 
dat uw kind volledig naar de bassischool gaat. Kiest u hiervoor, laat 
het ons weten via info@vipkids.eu. Ook de Belastingdienst stelt het 
op prijs als u hen belt om dit te melden.
• U behoudt het recht op subsidie tot drie maanden nadat u uw baan 
bent verloren. 
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De coronasluiting heeft iets minder dan 2 maanden geduurd. Wij 
nemen voor het gemak 2 maanden als reken-uitgangspunt. Wij ne-
men uw gemiddelde uren per maand x 2 maanden x 33 cent per uur. 

Voorbeeld: u neemt 2 dagen opvang per maand af, gemiddeld 95,33 
uren per maand.
95,33 x 2 maanden x 33 cent per uur = € 62,91. Dit is dan het bedrag 
dat wij dienen terug te storten aan u. Op advies van de branchever-
eniging geven wij ouders de keuze: uitbetaling of extra dagopvang.
Veel ouders maken gebruik van ruildagen. Wij zijn als kinderdag-
verblijf niet verplicht ruildagen gratis aan te bieden. Waar mogelijk 
doen wij dit echter graag om u als klant tegemoet te komen. Wij 
vragen per klant de toestemming uw compensatie te verrekenen met 
een ruildag of een extra dag. Deze keuze is aan u. Ziet u liever het 
geld teruggestort op uw rekening ? Stuur dan e-mail naar vipkids@
live.nl met duidelijk uw naam en achternaam vermeld en uw keuze: 
A. uitbetalen > graag dan uw bankrekeningnummer en tenaamstel-
ling vermelden waarop u het bedrag graag teruggestort ziet of
B: reserveren voor een mogelijke ruildag of extra dag. U kunt in de 
toekomst alsnog om uitbetaling vragen mocht u deze extra of ruil-
dag uiteindelijk niet nodig hebben.
 
Klanten die voor hun kind(eren) 5 dagen opvang per week afnemen, 
kunnen uiteraard enkel voor optie A kiezen.

Zoals jullie wellicht weten, hebben wij op locatie Goverwelle een 
BSO geopend. Meld uw kind (4-8 jaar) aan via info@vipkids.eu. 
Wees er snel bij, want vol = vol!

Wij zijn trots op onze nieuwe vervoersmiddelen: een VIPKids-li-
mousine van 9,5 meter lang met 7 passagiersplaatsen en een perso-
nenauto met 4 passagiersplekken. 

Iedere groep heeft op elke dag een hoofdleiding. Deze persoon is een 
pedagogisch medewerker met net even wat meer verantwoordelijk-
heid. Iedere medewerker is gekoppeld aan een van de hoofdleidin-
gen voor alle vragen die zij hebben. De hoofdleiding geeft aansturing 
aan andere pedagogisch medewerkers op de groep en vormt zelf een 
voorbeeld voor hoe het moet in de praktijk. 
Iedere pedagogisch medewerker heeft een diploma om zelfstandig 
een groep kinderen te begeleiden. Heeft u als ouder vragen of op-
merkingen, dan hoeft u daarmee niet speciaal naar hoofdleiding te 
gaan. U kunt bij iedere pedagogisch medewerker van de groep van 
uw kind terecht. Heeft u het gevoel dat het gesprek niet helemaal 
naar wens is verlopen, dan kunt u dit bespreken met de hoofdlei-
ding. Komt u er dan nog steeds niet uit, stuur dan een mail naar 
info@vipkids.eu om een gesprek in te plannen met de leidinggeven-
den van VIPKids. 
Schroom niet om eventuele kritiekpunten te leveren, wij staan altijd 
open voor verbetering. Daarnaast waarderen wij het altijd wanneer 
ook de pluspunten worden benoemd. Dit is goed voor het zelfver-
trouwen van de VIPKids-medewerkers en voor hun groeimoge-
lijkheden naar een volgend niveau. Samen kunnen wij de kwaliteit 
voortdurend verbeteren!

Hoofdleiding
Centrum
Patricia: maandag 
Manouk: woensdag
Katinka: dinsdag, donderdag, vrijdag

Goverwelle MomCave
Dalia: maandag, dinsdag, vrijdag
Suzanne: woensdag, donderdag

Goverwelle Theatre
Anuska: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Goverwelle Babylounge:
Jasmijn: maandag, dinsdag
Marell: woensdag
Nika: donderdag, vrijdag

Kimberly: 1 t/m 11 september
Manouk: 1 t/m 18 september 
Lotte: 14 t/m 25 september
Kirsten: 28 t/m 30 september
Jasmijn: 21 t/m 25 september
Patricia: 21 t/m 25 september
Demy: 17 t/m 18 september
Anuska: 21 t/m 30 september
Oumaima: 18 t/m 30 september

Nika: 8 september t/m 3 januari
Wahiba: 31 augustus t/m 11 januari

Gizem: 7 + 9 september

Wij zoeken op dit moment: 
> een oma of opa die graag onze moestuin wil verzorgen
> voorleesouders, -oma’s en -opa’s
> een klusjesman

Omdat we blijven groeien, zijn we daarnaast op zoek naar nieuw 
personeel met diploma SPV3/4 HBO met natuurlijk een passie voor 
kinderen. 

Kent u iemand? Vraag deze persoon een mail te sturen naar info@
vipkids.eu. Alvast bedankt!

Terugblik op de maand

Thema van de maand september: 

Wat een feest! Jarigen in september 2020, 
van harte gefeliciteerd: 


