
Kinderstad 
Stel dat u de volgende uitgave zou 
mogen maken. Wat zou u anders, 
beter doen? We willen het graag 
weten. Vult u het lezersonderzoek 
in? Bedankt! In dit nummer onder 
meer de uitslag van het tevreden-
heidsonderzoek en de peuterpilot tot 
nu toe. Vooruitlopend op uw ideeen 
introduceren we een nieuwe rubriek: 
Het pedagogisch recept. ®® 

Kindercentrum Symfonie bestaat uit een 
peuterspeelzaal, kinderdagverblijf en 
buitenschoolse opvang. 

Klinkende Symfonie 
^ 

Kinderen en ouders zijn 

razend enthousiast over hun 

Symfonie, een fonkelnieuw 

kindercentrum in deTilburgse 

muziekwijk. 

De voormalige vestigingen 
Flierefluiters, Notendop en 
Hummelhonk werken 
samen, onder meer , 

schonk Symfonie haar 
naam 

Een prijsvraag 

met 2 basisscholen die 
hier ook gehuisvest 
zijn. Kinderen keken hun ogen uit 
toen ze voor het eerst binnen-

kwamen. Zo kleurrijk en licht. En wat 
een ruimte! "Magnifiek", zegt 

unitmanager Judith 
Swart. "We hebben 
het thema Park 
opgepikt en zijn aan de 

slag gegaan met veldbloemen en 
andere natuurlijke elementen." • * 

-o*n-
Sterk in je werk 
Zo heet de training die mede-
werkers van bso's Troubadour 
en Boemerang volgen bij IMW. 
Ze leren hierin om te gaan met 
grote groepen, diverse kinderen, 
bijvoorbeeld met kinderen die 
opvallend gedrag vertonen. ®® 

choenenzak 
Kinderen van kdv Boemerang 
kregen een echte ontwerp-
opdracht van Scapino. De 
winkel zamelt oude schoenen 
in voor Kika (Kinderen Kan-
kervrij) en vroeg de kinderen 
om mooie zakken te maken. o® 



Kinderen voelen zich zeer thuis bij Kinderstad, zo blijkt uit het 

tweejaarlijks onderzoek naar de klanttevredenheid. 
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Ouders geven Kinderstad een cijfer 
tussen ruim voldoende en goed: 7,3. 
De rapportcijfers voor kinderdagver-
blijven (7,9), buitenschoolse opvang 
(7,5) en peuterspeelzalen (8,1) 
groeiden iets of bleven gelijk ten 
opzichte van 2008 en het gemiddelde 
van andere organisaties. Gastouders, 
die landelijk hoog scoren, kregen een 
8,4. 

Opvallend is de hoge waardering voor 
pedagogisch medewerkers. Ouders 
zijn zeer te spreken over hun inzet en 
enthousiasme en de manier waarop 
zij terugkoppeling geven over hun 
kind. Kinderen vinden het over het 
algemeen leuk en voelen zich thuis op 
de locaties. Frequente personele 
wisselingen, zoals bij de peuterspeel
zalen stemmen minder tot tevreden-
heid. Net als de flexibiliteit met 
betrekking tot ruilen van dag(del)en 
en extra opvang. 

Verbouwingen veroorzaken vaak 
onrust, maar leveren uiteindelijk een 
beter klimaat en hygiene op, met 
name bij bso's, zo blijkt uit het 
onderzoek. Ouders geven de laagste 

cijfers voor ouderparticipatie (6,5). Bij 
sommige locaties wilien ouders vaker 
oudergesprekken. Over het algemeen 
wensen ze betere informatievoorzie-
ning via de oudercommissies. 

Op locaties en Kinderstadbreed 
worden de resultaten verwerkt en 
vertaald naar verbeterplannen voor 

2011 (en verder). Uiteraard houden 
we ouders hiervan op de hoogte. e® 

Ruim 2600 ouders namen deel 
aan het onderzoek. Bedankt voor 
uw inzet! Zo kan Kinderstad zich 

blijven verbeteren. «« 

Landelijke onderzoeken 
De overheid onderzoekt de effecten van het stimuleren van 
ontwikkeling van kinderen en de samenwerking daarin tussen 
kinderopvang, scholen en het consultatiebureau. Zo worden 
bijvoorbeeld enkele kinderen van Kinderstad van hun 2e tot hun 
12e jaar gevolgd door middel van vragenlijsten en observaties. 
Kinderstad werkt graag mee aan deze verplichte onderzoeken. 
Betrokken ouders zijn geinformeerd. o® 

Thema Reis om de Wereld bij Poorten: Azie 



Vijf locaties van Kinderstad bieden sinds een half jaar 

peuteropvang aan. Tijd voor een eerste evaluatie. 

Jc Winnende combinatie! 
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In de peuteropvang is er geen 
onderscheid tussen peuterspeel-
zaal en kinderdagverblijf voor 
twee tot vier jarigen. De pedago-
gische aanpak, de openingstijden 
en de werkwijze van de mede-
werkers zijn gelijk. Alle medewer-
kers zijn of worden geschoold in 
speciale ontwikkelprogramma's 
voor peuters (WE). 

Ouders zijn zeer te spreken over 
de ruime openingstijden van de 
peuteropvang, zo blijkt uit het 
recent onderzoek naar de klant-
tevredenheid. Ook de medewer-
kers en het pedagogisch klimaat 
op de vijf locaties behalen hoge 
scores. "Ouders juichen de 
flexibiliteit toe", vertelt Kim 
Schelfhout van kindercentrum 
Reeshoeve, een van de pilot-
locaties. "We zijn van 7.30 uur 
tot 18.30 uur geopend. 
Sommige ouders moeten nog 
even wennen aan het idee dat 
de breng- en haalmomenten 
zijn verruimd. Als alle ouders 
verspreid komen, beschikken wij 
over meer ruimte voor gesprekjes 

en het wenproces van 
kinderen." 

Pedagogisch medewer-
kers hadden in eerste 

instantie ook wat tijd nodig 
om te wennen. 
De eet- en rustmomenten en 
de langere dagdelen zijn 
nieuw voor medewerkers van 
de peuterspeelzaal. 

De kinderen zelf merken volgens Kim 
nauwelijks verschil. "Ze ondernemen 
nog steeds leuke activiteiten en 
ontdekken spelenderwijs van alles." 
De peuteropvang loopt vooruit op 
landelijke ontwikkelingen en krijgt 
daardoor belangstelling van 
anderen, zoals collega- pQ 

organisaties. ©a 

Kunst Lokaal 
Onder leiding van Factorium ontwikkelden verschillende organisaties, 
waaronder Kinderstad een speciaal cultuurprogramma voor op en na 
school: Kunst Lokaal. Medewerkers kregen workshops en koffers 
waarmee ze aan de slag gingen met dans, muziek, drama, beeldende 
vorming en mediawijsheid. Dit leverde verrassende activiteiten op zoals 
een dansact bij Boemerang waarbij kinderen met toverstokjes elkaar 
lieten bewegen. ©a 
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Kinderen van kindercampus Wandelbos hebben de 

natuur aan hun voeten liggen. Het bos en de tuin zijn 

de plaatsen voor spelen, ontdekken en beleven. 

Avonturen in 
het groen #1 

Bso kinderen wandelen geblind-
doekt, handen langs een touw, 
tussen de bomen. Spannend is het 
wel, maar ook leuk. Wat hoor je, 
ruik je, voel je? Verderop vermaken 
peuterpiraten zich in de sprookjes-
tuin, terwijl baby's de geuren van 
munt en basilicum ontdekken. 

Onder het mom 'Biodiversiteit geeft 
je leven kleur' organiseert kinder
campus Wandelbos activiteiten met 

natuur als hoofdingredient. Miranda 
Boland (St. Echte Welvaart) onder-
steunt pedagogisch medewerkers bij 
het ontwikkelen van ideeen. "Natuur 
prikkelt alle zintuigen", vertelt ze. 
"Heel anders dan speelgoed. Dat is 
al af". Van medewerkers vraagt het 
soms een vertaalslag, maar het levert 
mooie resultaten op." 

Kinderen 
verschuilen 
zich graag, 
dieren ook. 
Onder leiding 
van de Boom-
hutbende 
maakten 
kinderen op 

Werelddierendag zelf verstophokjes 
en -huisjes voor de dieren. 

Miranda:"Baby's kraaien van plezier, 
peuters lachen, kinderen roepen: nog 
een keer! Dat is het effect van spelen 
in de natuur. Als de unitmanager een 
boterham met door de kinderen 
geplante tuinkers krijgt 
aangeboden, weet je 
dat het goed zit." ©a 

Belangrijk om te weten 

Ontwikkeling kinderopvangtoeslag 
De kinderopvang(toeslag) is momenteel 
onderwerp van gesprek in de media. 
De feiten kloppen helaas vaak niet in deze 
bronnen. Om u zo goed mogelijk te 
informeren zullen we de komende tijd af 
en toe een nieuwsbulletin sturen via e-mail 
of post. Dit doen we zodra er nieuwe 
informatie voorhanden is. U kunt ook op 
onze website kijken. 

Wijzigingen doorgeven aan de 
Belastingdienst 
Alle ouders zijn inmiddels ge'informeerd 
over de uurprijs voor kinderdagopvang en 
buitenschoolse opvang in 2011. 
We adviseren u om deze gewijzigde 
uurprijs door te geven aan de 
Belastingdienst. Ook als er andere 
-persoonlijke- zaken gewijzigd zijn of gaan 
wijzigen in 2011, bijvoorbeeld uw inkomen, 
dan raden we u aan dit zo spoedig 
mogelijk door te geven. Zo voorkomt u dat 
u teveel of juist te weinig 
kinderopvangtoeslag ontvangt. 

Schoolvakanties en sluitingsdagen 
2011 
Op onze website vindt u de 
basisschoolvakanties en sluitingsdagen voor 
2011. Let op: dit zijn de adviezen van de 
gemeente. Scholen zijn vrij om hier, 
individueel, van af te wijken. Vraagt u 
daarom ook op school en/of op de locatie 
even naar de geplande vakanties. ©a 

Kindercampus Wandelbos 
wordt deze maand feestelijk 
geopend. ©a 
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Rick wil een krokodil 
Rick is bijnajarig. 'Wat wil je hebben voorje verjaardag?' vraagt 
Stefan. 'Een krokodil'. Zo begint het boek dat kinderen van bso 
Hoogvenne zelf schreven en illustreerden ter promotie van het 
project 'Schrijftalent gezocht'. Bso kinderen die ervan dromen 
om een beroemd schrijver of tekenaar te worden kunnen nu 
hun kans grijpen. Op school en/of bso kunnen ze een boek 
schrijven en meedingen naar de Tilburgse Griffel of A 
Penseel. Het winnende boek wordt uitgegeven. ©a 
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BS www.kinderschrijflab.nl 

http://www.kinderschrijflab.nl


Kinderstad doopt de landelijke Dag van de leidster (jaarlijks in September) 

om tot Dag van Kinderstad. Op allerlei manieren worden onze medewerkers 

in de spotlights gezet door ouders, kinderen en leidinggevenden. 

Dag van Kinderstad T 
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0 + 0 Onder het motto: "Ik kook al jaren met 
sterren" werd er bij Schout en Holle Bolle 
Boom gesmuld van heerlijke taarten. 
En een smulbon toe! 

Q Ouders en kinderen van Boemerang 
organiseerden een glamourdag die 
afgesloten werd met een echte fotoshoot 

Q Grote Beemd werd getrakteerd op een 

echte high-tea. 

Q Op diverse locaties kregen medewerkers 
een taart of massage aangeboden, zoals 
in Tilburg-Noord. 
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Kunst & Kitsch 
Interne cultuurcoordinatoren van verschillende bso's organiseerden tijdens 
de herfstvakantie een 'Kunst & Kitsch'-week. Het begon allemaal met 
'Kinderstad zingt', een zangfestijn op bso Schout. Na het smeren van de 
kelen waren de handen aan de beurt: meubels en kleding werden zelf 
gemaakt, gepimpt en geshowt. Op woensdag ging alles los tijdens het 
leren van een hofdans. De week werd afgesloten met een bezoek aan het 
Textielmuseum. Was het maar altijd vakantie... ©a 
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Uitslag onderzoek 
EeTClub! 

Uit het klanttevredenheidsonder-
zoek van De EeTClub! (tussen-
schoolse opvang) komt naar voren 
dat ouders op sommige locaties 
graag wat meer overblijfkrachten 
zouden zien. Ook willen ze graag 
meer activiteiten en betrokken-
heid bij wat er tijdens het over-
blijven gebeurd. Wat gaat de 
EeTClub hiermee doen? Onder 
meer zorgen dat alle overblijf
krachten scholing krijgen, hierin 
meer aandacht besteden aan het 
organiseren van leuke activitei
ten, intensiever werven en ouders 
een keer laten meedraaien tussen 
de middag, zodat ze een beter 
beeld krijgen van de tussen-
schoolse opvang. ®® 

Mag ik even twee 
minuten? 

Veel kinderen blijven tijdens 
de middagpauze op school. 
Kinderstad organiseert deze 
tussenschoolse opvang (tso) 
voor een aantal basisscholen. 
Medewerkers en vrijwilligers 
zetten zich dagelijks in om 
kinderen een leuke lunchpauze 
te bezorgen. 
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dede, coordinator 
eeTClub Antares 
"Kinderen vinden het overblijven 
geweldig! Ook al is het maar een 
uurtje, ze gaan driftig aan de slag 
met speelgoed, klei of 
knutselmaterialen. Als ze naar 
buiten willen, dan kan dat. De 
overblijfkrachten - twee 
vrijwilligers, een klassenassistent 
en ikzelf - gaan mee in dit 
enthousiasme. Dagelijks komen er 
tussen 25 en 35 kinderen eten. Ik 
help mee op de groepen en 
verzorg de administratie. Eigenlijk 
ben ik er als vanzelf ingerold. Vier 
jaar geleden verving ik een 
collega, sindsdien doe ik dit werk. 
En dat blijft zo, de contacten met 
de kinderen en de school bevallen 
me goed." 

Shirley van Geene, 
coordinator eeTClub 
Hazennest 
"We werken dagelijks met 15 

jwilligers in verschillende 
groepen. Soms blijven wel 200 
kinderen tegelijk over. De helft zijn 
kleuters, slechts een klein deel zit 
in groep 8. Voor de oudere 
kinderen is het overblijven minder 
interessant, ze vinden activiteiten 
snel saai. Dat hoort ook een beetje 
bij de leeftijd. De kinderen van de 
eeTClub gaan bijna altijd na hun 
boterham naar buiten. Bij slecht 
weer of voor kinderen die (even) 
niet buiten kunnen spelen, bieden 
we binnen ook activiteiten aan. 
Het helpen van de leerkrachten 
staat met stip op een. 
Spelletjesuurtjes doen het ook 
goed." e<s 

Elke uitgave plaatsen we een 
recept uit het Pedagogisch 
Kookboek waar u thuis ook 
veel plezier aan kunt beleven 
met uw kind(eren). Elk recept 
beslaat een van de drie ont-
wikkelingsgebieden van kin
deren: sociaal-emotioneel, 
lichamelijk of cognitief (kennis). 
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Voorbereidingstijd 
< 15 minuten 
Aantal kinderen 
tot 5 kinderen 
Stimuleert 
Grove en fijne motoriek 
en zintuiglijk 
Materiaal 
Een grote deken of groot 
doek en verschillende mate-
rialen zoals: blik en veger, 
zachte knuffel, boek, een 
steen, een legoblokje, een 
dobbelsteen etc. 

Uitleg activiteit 
Ga alvorens de activiteit echt 
van start gaat bij de kinderen 
na welke zintuigen we allemaal 
hebben en vul deze inzichten 
aan waar nodig. Leg vervolgens 
een voorwerp onder de grote 
deken en leg de bedoeling uit 
aan de kinderen: Sokken en 
schoenen moeten uit want het 
is de bedoeling dat ze het voor
werp onder de deken gaan af-
tasten en bevoelen met hun 
voeten. Wissel de voorwerpen 
regelmatig af. Ter afsluiting 
kun je ervoor kiezen om de 
kinderen ook met hun handen 
te laten voelen zodat ze het 
verschil ontdekken tus
sen het voelen met de 
voeten en de handen. 
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Tips 
Je kan dit spel ook doen met 
bakken gevuld met allerlei 
materialen zoals zand, water, 
rijst en macaroni. <**> 
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