Nieuwsbrief september 2017

Aan alle ouders/verzorgers van kinderen van De Morgenster,
HERFST MICHAËLSTIJD
Dit jaar is de overgang van de zomer naar de herfst wel heel rigoureus gegaan. Plotseling
werd het winderig, nat en koud.
Buiten eten met de kindertjes van de Zonnegroep lukte niet meer, terwijl we dit allemaal nog
zo graag wilden.
Gelukkig is er dan ook plotseling de schoonheid van een prachtig glanzende kastanje, vinden
we iedere dag heerlijke verse val-appeltjes op de tuintafel - dank je wel tuinman Gerrithe en komen overal gezellige kriebel-spinnetjes tevoorschijn.
We zingen van: 'Appeltjes val maar neer, het is geen zomer meer'
Omstreeks 21 september zijn de dagen en de nachten even lang.
Dan begint volgens de kalender de herfst, de Michaëlstijd.
We zien de aartsengel Michaël vaak met zijn zwaard en weegschaal afgebeeld. Het zwaard
waarmee hij de draak overwint. Hij roept ons op bewust te zijn van goed en kwaad, het kwaad
te doorzien en te bevechten.
De levenskrachten in de natuur trekken zich terug, we bemerken de kringloop van sterven en
weer tot leven komen.
Nu breekt de tijd weer aan, waarin we binnen in huis gaan genieten van het warme kacheltje
én ons voorbereiden op de lichtfeesten die komen gaan.

Uitnodigingen voor alléén kinderen en ouders van de Zonnegroep:

Uitnodiging voor alléén de kinderen en ouders van de Sterrengroep:

Sint Maarten feest

Vrijdag 10 november
Van 10.00 tot 11.00 uur
Graag willen wij jullie uitnodigen om met ons het Sint Maartens feest te vieren. Alle
ouders en hun familie (opa’s, oma’s, broertjes, zusjes, enz) zijn van harte welkom.
Om 10:00 uur vertrekken wij met onze lichtjes voor een wandeling in de schooltuin.
Onderweg zingen we Sint Maarten liedjes en………komen we het appelvrouwtje
tegen.
Wanneer we terug zijn op de Morgenster wacht ons daar nog wat te eten en te drinken.
Om 11:00 uur is het feest afgelopen.
We hopen jullie allemaal te zien.
Hartelijke groet,
Maaike, Marieke, Ria, Kirsten en Abigail

Zomerfeest:

Het is alweer even geleden maar toch wil ik nog even aandacht voor het mooie
zomerfeest wat we hebben gehad voor de zomervakantie.
Dit was voor ons de eerste keer dat we met alle groepen samen een feest hebben
gevierd en wat hebben we genoten!
We hebben gekeken naar de prachtige, grappige en spectaculaire act van de dochter
van Hilde met vriend, we hebben gesmuld van al het lekkers jullie ouders hebben
meegenomen en we mooie bloemenkransen gemaakt.
Bedankt dat jullie er met zo velen waren, het is wat ons betreft voor herhaling vatbaar!

Herfstvakantie:
De herfstvakantie voor onze regio is dit jaar vanaf maandag 16 oktober tm vrijdag 20 oktober.
Wij zijn natuurlijk de gehele week gewoon geopend op de Sterrengroep en de Zonnegroep.
De Maangroep, ouder/dreumes groep op vrijdag, is wel gesloten op vrijdag 20 oktober.

Nieuwe bestuursleden:

Graag wil ik jullie voorstellen aan onze nieuwe leden van het bestuur. We zijn heel erg blij
met de komst van Harry de Jong en Carla van Dijk. Hieronder stellen zij zichzelf voor.
Tijdens een etentje op de Morgenster krijgt al het personeel de gelegenheid om het nieuwe
bestuur te leren kennen en kunnen zij zich aan elkaar voorstellen. We zijn dankbaar dat Carla
en Harry deze nieuwe taak met enthousiasme hebben aangenomen!

Harry de Jong:
Ik ben Harry de Jong en ik vind het belangrijk dat wij kinderen in staat stellen zich vrij te
kunnen ontwikkelen. Waar de grens van individuele ontwikkelingsvrijheid ligt in relatie tot
die ruimte van andere kinderen en wat de rol van volwassenen daarbij is vind ik bijzonder
interessant. Als opvoeder en voormalig leerkracht en schoolleider heb ik daar zo’n mijn
ideeën over. Ik hoop dat ik die kan gebruiken als bestuurslid. Ik ben geboren in 1958 geboren
Utrecht in waar onze dochters ook geboren zijn 1958, en Nicolet en ik wonen nu 15 jaar in
Zutphen (waar onze dochters inmiddels ook weer zijn komen wonen). Onze kinderen hebben
op verschillende Vrije scholen gezeten, waar ik als betrokken ouder mijn bijdrage heb
geleverd, zoals het eerste Moldavië project van de Reggestroom. Ik wil mijn tijd graag vullen
met zaken die ik uitdagend, leuk of belangrijk vind. Daarbij horen o.a. het bestuur van de
stichting SportAccommodaties Zutphen (Zwembad de IJsselslag) en een klein
administratiekantoor dat ik nog heb.

Carla van Dijk:
Ik ben Carla van Dijk, en mag vanaf nu jullie bestuur komen versterken. Wat mij boeit aan
mensen is het systeem waarin jij, ik, we functioneren en mee verbinden: of dat nu je
familiesysteem is, of het organisatiesysteem waarin je werkt. Ieder mens brengt talenten mee,
maar ook verstrikkingen, en dat maakt hoe we met elkaar familie, gezin of organisatie kunnen
zijn.
Ik heb 3 zonen van 14, bijna 17 en 19 jaar oud, en woon samen met mijn man Marc in
Zutphen. We vormen in grote mate een “mannenhuishouden”, en daarin heb ik een speciale
plek als enige vrouw in dit gezin. Een fijn gezin.
Ik heb een bedrijfskundige en systemische achtergrond, en heb met deze achtergrond allerlei
managementfuncties bekleed eerst in de uitzendbranche, later in de kinderopvang en de
paramedische zorg. Maar 3 jaar geleden ben ik met 2 collega’s gaan ondernemen: we zijn met
elkaar een ontzorg-coöperatie gestart: Tuys. We zijn inmiddels met 30 leden die
ontzorgdiensten leveren: boodschappen doen, eten koken, mee naar specialist of begrafenis,
hulp bij het opvoeden en bij het voeden, hulp bij de administratie of een verhuizing.
Ontzettend leuk om ondernemer te zijn: ik heb geleerd dat als je werkelijk wilt ondernemen,
je moet stoppen met managen: als manager werk je met processen, regels procedures,
resultaatafspraken en protocollen. Als ondernemer verken je kansen, start maar gewoon met
een product of dienst en kijkt op het geld oplevert. Je houd je aan de wet, en verder ben je vrij
om op geheel eigen wijze en op de beste wijze voor je klant van betekenis te zijn. Alles wat
je doet, begint bij de vraag van je klant en eindigt bij jouw antwoord op die vraag van je klant.
En dat doe je zo goed mogelijk, en eigenlijk nog beter dan de klant van je verwacht, want dat
maakt ondernemen zo leuk!
Daarbij heb ik meerdere bestuursfuncties van kleine organisaties bekleed in mijn leven, op
allerlei gebied: van sport tot duurzaamheid van citymarketing tot kunsteducatie.
En dat maakt waarom ik me graag in wil zetten voor de Morgenster: een kleine parel in
kinderopvangland, waar een kind werkelijk gezien en gevolgd wordt of kan worden in wie die
is. Mensen die zich met hart en ziel inzetten voor wat klanten vragen en meer nog: mensen die
meer te bieden hebben dan de klant minimaal verwacht en daarmee het grote verschil kunnen
maken. Ik wens jullie veel ondernemerschap en bezieling en deel deze graag met jullie.

Nieuwe vacature:
Helaas gaat Abigail ons verlaten, we waren juist zo blij met haar….
Zij woont in Deventer en heeft daar nu een mooie baan gevonden in de kinderopvang.
Abiagail is nog tot 1 november bij ons en stopt dan. Wij wensen haar heel veel geluk en
pracht op haar nieuwe baan!!!!
Gelukkig komt er voorlopig een oude invalkracht terug en dat is Mandy. Zij heeft vorig jaar
een flinke tijd bij ons gewerkt en kreeg toen een mooie baan op een basisschool als juf.
Helaas voor haar was dit een tijdelijke baan. Voor ons nu heel fijn omdat Mandy bekent is
met onze groep en visie en daarbij nog veel kinderen en ouders kent. Jullie zullen haar
komende donderdag en vrijdag al zien omdat zij dan in zal vallen voor Marieke die 2 weken
vakantie heeft.
Dat betekent wel dat we weer plek hebben voor een nieuwe invalkracht. Ken je iemand, of
ben je diegene zelf, die de antroposofie een warm hart toedraagt, flexibel is en ervaring heeft
in de kinderopvang? Dan hoor ik het heel graag!

Brandweerman:
Joop, de brandweerman, is geweest en heeft samen met ons het pand doorlopen op zoek naar
aandachtspunten. Ook hebben we een oefening gedaan met rook en alarm. We hebben met
ons alle de puntjes op de i gezet. Het was goed om buiten de reguliere brandoefeningen die
we hebben ook eens met een echte brandweerman om tafel te zitten en vanuit zijn ogen te
kijken naar ons handelen en ons pand. Dus dank je wel Joop voor je tijd en kennis!

Luizenprotocol:
We hebben weer luizen op de groep helaas. Zou elke ouder even zijn/haar kind kunnen
controleren op luizen en neten?

Bij de Morgenster wijken wij af van het landelijke GGD luizenprotocol.
Kinderen met luizen mogen alleen op de Morgenster komen als ze hiervoor behandelt zijn
met de vloeistof, deze is ook biologisch verkrijgbaar, ter bestrijding van luizen en neten. Pas
als de luizen en neten zijn verdwenen kan uw kind weer bij ons op de groep spelen.
De luizen breiden zich snel uit en we willen voorkomen dat andere kinderen deze ook krijgen.
Als er luizen geconstateerd zijn moeten wij alle bedden ,lakens, stoffen speelgoed, banken etc
extra verschonen. Dit kost veel tijd en heeft ook geen zin als kinderen met luizen blijven
komen.
Als er luizen bij uw kind geconstateerd worden zal de leidsters de ouder bellen met het
verzoek uw kind op te laten halen en te behandelen voor luize

Stagiaires:
We zijn dit jaar weer bedeeld met een aantal fijne stagiaires. Zoals al eerder aangegeven zijn
dit er maximaal 2 stagiaires per dag per groep.
De volgende stagiaires zijn er op de volgende dagen:
Sterrengroep:
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:

Marjolijn en Lot
Marjolijn en Lot
Chantal
Alyssa en Robinka
Alyssa en Robinka

Zonnegroep:
Donderdag:

Chantal

Breanne is ook bij ons begonnen maar is door zwangerschap en andere medische klachten al
even uit de running. We weten nog niet hoe het verder met haar zal gaan maar wensen haar in
ieder geval heel veel gezondheid toe.
Bijna alle andere stagiaires zijn hier voor een heel schooljaar.
Voor alle stagiaires, wij wensen jullie een fijne en leerzame tijd bij ons!!

Gevonden voorwerpen:
Er liggen erg veel gevonden voorwerpen op de Sterrengroep. Zouden alle ouders even een
blik willen werpen in de gevonden voorwerpen mand en er uit halen wat van jullie is?
Na 13 oktober ontdoen wij ons van alles wat er nog inzit om met frisse moed een nieuwe
voorraad te vergaren ;-).
Alvast dank!!!

IKK:
De regering heeft een aantal nieuwe regels en wetten aangenomen aangaande de
kinderopvang. Deze zal ik te zijner tijd bespreken met onze OR.
1 van de regels is dat alle leidsters in het bezit moeten zijn van het 3F taal/luister en
spreekvaardigheid diploma. Gelukkig zijn wij in de luxe positie dat bijna alle leidsters in het
bezit zijn van minimaal een havo diploma waardoor zij hier vrijstelling voor hebben
gekregen. Degene die dit niet hebben, hebben vorige week deze toets gedaan. We wachten
nog even op de uitslag maar als het goed is hebben zij dit diploma allemaal binnen voor het
gestelde termijn van 1 januari 2018.

Ook is er een nieuwe regel dat alle leidsters, op alle dagen moet tenminste 1 leidster aanwezig
zijn, in het bezit moeten zijn van het specifieke kinder EHBO diploma. We hebben besloten
om alle leidsters dit diploma te laten behalen. Ook dit zal voor 1 januari 2018 geschieden.
Alle leidsters hebben al wel hun gewone EHBO diploma.
Per 1 januari 2019 mogen we minder baby’s onder de 1 jaar aannemen. Het leidster-kind ratio
zoals dit heet, wordt dus naar beneden bijgesteld. Om te zorgen dat deze ratio op 1 januari
2019 accuraat is, zullen we daar nu alvast rekening mee moeten gaan houden. Het kan
namelijk niet zo zijn dat we tegen die tijd kinderen moeten laten gaan omdat de ratio niet
klopt.
Dit zijn wat concrete zaken waar u als ouder wellicht niet veel mee kunt maar waarvan ik het
toch belangrijk vind dit mee te delen. Bij deze.

Kippen:
Helaas heeft waarschijnlijk een marter onze laatste 2 kippetjes verorbert. Dat betekent een
leeg kippenhok. We hebben besloten om voor de winter geen nieuwe kippen aan te schaffen.
Eerst zullen we er voor moeten zorgen dat het kippenhok “marterproof” wordt en daar
beginnen we volgend jaar lente mee. Tot die tijd is het even wat het is.
Groetjes namens ons allemaal,
Ria, Marieke, Maaike, Hilde, Heike, Kirsten, Abigail, alle stagiaires, Tim en Rachel.

