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Nieuwsbrief Okidoki 
Ontdek het talent dat je bent! 

 
Nummer 2 - juni 2022 

Verschijnt 4x per jaar 
Okidoki Kinderopvang – info@okidoki-kdv.nl 

 

 

ACTUEEL 

 

Personeel en Covid-19 

Afgelopen week heeft u via Konnect informatie ontvangen over het 

personeelstekort bij Okidoki en het oplopen van de Covid-19 besmettingen.  

Gelukkig is er ook genoeg leuk nieuws te melden. Dat leest u in deze 

nieuwsbrief! Veel leesplezier en wij wensen u alvast een fijne zomer! 

 
Okidoki 30 jaar! 

Okidoki bestaat in 2022, 30 jaar! Dat betekent natuurlijk tijd voor een 

feestje! 

Zin om dit met ons mee te vieren? Houd dan de volgende data vrij: 
 10 september – Ridders & Prinsessen event in ’s-Gravenzande! (iedereen 

is welkom) 
 14 december – Okidoki’s Winter Wonderland (Iedereen is welkom) 

Dagen vól activiteiten, één groot feest voor ieder kind. We brengen u snel 

op de hoogte met meer informatie!  

 
29 juni – BSO strandfeest  

Dit heeft inmiddels plaats gevonden en was een daverend succes!! 

Op 29 juni was het eerste feest voor het 30 jarig bestaan van Okidoki. 

Een fantastisch strandfeest voor de BSO kinderen en hun ouders op een 

heerlijk zonnige middag en avond. 

Zand en waterspelletjes begeleid door onze medewerkers, sport- en spel 

activiteiten begeleid door Wato, catering in samenwerking met Zomertijd 

en er was de mogelijkheid om in een reddingsboot en op een waterscooter 

van de reddingsbrigade te zitten. De WOS heeft een zonnig item over het 

feest gemaakt en onze Okidoki vlogkids waren aanwezig om alles op beeld 

vast te leggen. 

Wij willen alle kinderen en ouders die er waren bedanken voor hun komst, 

want geen feest zonder gasten! 

Op naar ons feest van 10 september! 

 
Boekje ter ere van 30 jaar Okidoki 

In samenwerking met beeldend kunstenaar Masja Pakvis wordt er hard 

gewerkt aan een speciaal boek ter ere van 30 jaar Okidoki. Het wordt een 

prentenboek voor peuters met prenten getekend en geschilderd door 

kinderen van de BSO’s. Masja heeft de kinderen aan de hand van  
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verschillende thema’s tekeningen laten maken, zodat dit een verhaal 

vormt. Het proces is in volle gang en we zijn benieuwd naar het resultaat. 

 
Nationale modderdag 

29 juni is de Nationale Modderdag. Ieder jaar is dit een groot feest! 

Voelen, kliederen en ontdekken. Dat is wat kinderen het liefste doen.  

Vooral door de peuters en dreumesen werd zowel binnen als buiten 

heerlijk aangemodderd. 

 

Nieuwe website    

Okidoki heeft een gloednieuwe website gelanceerd! De nieuwe website is 

via de reguliere link te vinden: www.okidoki-kdv.nl Het is de moeite waard 

om een kijkje te nemen. Het kleurgebruik is aangepast aan onze 

vernieuwde huisstijl. De website is voorzien van prachtige nieuwe foto’s 

van elke locatie. 

Er zijn nieuwe toepassingen, waardoor het eenvoudiger is om de gewenste 

informatie te vinden. 

Via de homepagina kunt u eenvoudig doorklikken naar de opvangsoorten, de 

locatiefilterpagina, de inschrijfpagina of het menu voor meer informatie. 

Via de zoekbalk in de footer en het menu kunt u snel de gewenste 

informatie vinden. 

 

Thema’s Uk en Puk  

Van 20 juni tot en met de zomervakantie schenken we aandacht aan het 

thema ‘Ik en mijn familie rijden overal naar toe!’. 

De focus ligt op verkeer. Ga je op vakantie? Hoe ga je op vakantie met je 

familie? Reis je met het vliegtuig, de trein, de auto of de bus. 

Van 22 augustus tot en met 30 september is het thema ‘Ik ben een 

Kunstenaar, ik ontdek het talent dat ik ben!’ We gaan dan volop aan de slag 

met ontwikkelingsmateriaal. 

 

Wat staat er op het programma bij de BSO  

 Een Zomerprogramma vol inspirerende activiteiten met als thema: 

Okidoki, daar zit beweging in: natuur, klimaat & duurzaamheid 
 WNT-WEB (techniek) verzorgt weer activiteiten in de 

zomervakantie met het Summerlab 

 Theaterworkshops met Koperen Kees met aandacht voor 

straattheater voor ons feest van 10 september. Hiervoor kunnen 

kinderen zich dan opgeven. 
 De Technotheek in ISW Hoge Woerd is geopend. WNT-WEB zal 

daar activiteiten organiseren, zoals leren lassen, metaalbewerking, 

houtbewerking, werken met elektra e.d. Natuurlijk zullen daar ook 

kinderen van onze BSO aan deelnemen. 
 Ook zijn de workshops bij het Prinsenbos weer gestart.   

   

   

 

 

http://www.okidoki-kdv.nl/


3 

 

Meivakantie: Okidoki, daar zit beweging in! 

Deze vakantie ontdekten we ons creatief kooktalent! We zijn aan de slag 

gegaan met gezonde voeding, hebben geleerd nieuwe gerechten te maken 

en bijzondere smaken te proeven. Ook experimenteerden we met eten; we 

gebruikten het om te bouwen, na te tekenen en proefjes te doen!  

Wat leuke spelletjes en leerzame uitstapjes konden natuurlijk niet 

ontbreken! Een bezoekje aan de Molen in ’s-Gravenzande, een uitstapje 

naar BoereGoed om te leren over groente en fruit, ‘Wie ben ik’ spelen met 

groente, een actieve aardappelrace en een bezoekje aan een groenteteler 

voor een kijkje in de keuken.  Bij gezond eten hoort natuurlijk ook 

beweging. Zo kregen diverse locaties een Capoeira workshop, kreeg de 

BSO in Kwintsheul een voetbal-clinic van Sparta, is de Carrousel in ’s-

Gravenzande gaan bowlen en werd er een happen & stappen-tocht 

georganiseerd waar voor elkaar werd gekookt en er langs diverse gangen 

werd gewandeld.   

      Ook vond er dit jaar weer een Meesterkoks wedstrijd plaats! Hierover 

 verderop in deze nieuwsbrief meer. 

De Strandjutters brachten een geweldige kampnacht door bij scouting 

vereniging Rambonnet in Naaldwijk.  

   Al met al een geslaagde, gezonde en leerzame vakantie voor ieder kind!  

 
     

 

 

 

Vaccineren en kinderopvang  

Het weten of een kindje wel of niet gevaccineerd wordt is belangrijk 

voor het kind en de opvang. Bij uitbraak van een besmettelijke ziekte 

weet de groep welke ouders zij als eerste moeten inlichten. 

Daarom vindt Okidoki  het belangrijk in beeld te hebben welke  kinderen 

deelnemen aan het Rijksvaccinatieprogramma. Bij de intake van een kind 

stellen we dan ook de vraag of een kind deelneemt aan het 

Rijksvaccinatieprogramma. Mocht er na de intake een verandering zijn in 

het vaccinatieschema van uw kind, wilt u dit dan aan de medewerkers van 

de groep laten weten?  

Daarnaast geeft het RIVM aan dat een vaccinatiegraad van 95% of meer 

bescherming binnen de groep biedt. Door navraag bij de ouders kunnen we 

de vaccinatiegraad per groep/ locatie goed actueel houden. 

Okidoki volgt de regels van de GGD en RIVM. Okidoki vindt het wel heel 

belangrijk dat kinderen worden ingeënt maar zal vooralsnog geen kinderen 

weigeren.  
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Teken  

Het landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid biedt hygiënerichtlijnen voor 

kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang. Een van 

de richtlijnen gaat over ‘teken’. Bij Okidoki nemen we onderstaande zoveel 

mogelijk in acht en zorgen we ervoor dat er op alle locaties middelen 

aanwezig zijn om de teken zo nodig te verwijderen. 

‘Teken kunnen besmet zijn met bacteriën die de ziekte van Lyme 

veroorzaken. Teken leven in bossen, struiken en in hoog gras. Zij leven van 

menselijk en dierlijk bloed en bijten zich vast aan de huid. Bij het 

opzuigen van het bloed kunnen bacteriën worden overgebracht. Voor meer 

informatie kunt u terecht op de website van het RIVM. Om tekenbeten te 

voorkomen gelden de volgende normen:  Draag in de natuur altijd kleding 

met lange mouwen en broekspijpen (de broekspijpen in de sokken). Teken 

kunnen achterblijven in kleding. Controleer kinderen na een uitstapje. 

Verwijder met het tekenpincet de teek zo snel mogelijk en desinfecteer 

het wondje na de beet. Noteer de datum en plek van de beet.’ 
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 Meesterkoks 

Ook dit jaar was er weer een spannende wedstrijd Meesterkoks tussen de 

kinderen van Kwest, Okidoki, Simba, 2Samen en Partou. 

 Een lekker, gezond Westlands ontbijt stond op het menu. 

Tijdens de voorrondes koos elke organisatie het beste team uit. Dit team 

mocht strijden om de titel Meesterkoks 2022. 

Het team van Okidoki maakte een heerlijke, kleurrijke Rainbow bowl en 

kwam daarmee op de derde plaats. De kinderen van Partou mogen zich een 

jaarlang Meesterkoks 2022 noemen.  

 
Start Montessorigroep  

Na de zomervakantie starten we met een Montessorigroep voor kinderen 

van 3 t/m 6 jaar in locatie Kon. Julianaweg 59a. Dit is een initiatief vanuit 

het Openbaar Onderwijs in samenwerking met Okidoki. Een leerkracht van 

OBS De Driekleur en een pedagogisch medewerker van Okidoki werken 
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samen om de kinderen vanuit het gedachtengoed van Maria Montessori te 

onderwijzen. De schooltijd wordt van 8.30 – 14.00 uur. Voor informatie en 

inschrijving kunt u contact opnemen met onze planning: planning @okidoki-

kdv.nl 
 

Creche is meer dan handige opvang 

In een opieniestuk, geplaatst in Dagblad Trouw van 28 mei jl. schrijft 

Yvette Vervoort directeur van Expertisecentrum Kinderopvang over de 

meerwaarde van kinderopvang. Crèche is meer dan ‘handige opvang’! Het 

artikel is de moeite waard om te lezen. Zie bijgaand pdf.                                                            

Trouw_opinie_28-05-

2022.pdf
 

 

   Uurtarieven 2023 

   De uurtarieven 2023 wet kinderopvang zijn bekend. 

 Dagopvang 0-4 jaar gaat van 8,50 euro naar 8,97 euro (+47 cent) 

 Buitenschoolse Opvang 4-12 gaat van 7,31 euro naar 7,72 euro (+ 
41 cent) 

Vergoeding via Kinderopvangtoeslag: prijzen van Okidoki worden in 

november bekend gemaakt. 
 

 

 

 

 

OUDERCOMMISSIE 

 

Waar heeft een grote organisatie als Okidoki allemaal rekening mee te 

houden? Tijdens de 5 vergaderingen die er jaarlijks zijn, krijg je als ouder 

in de OC een inkijkje vanaf de andere kant. Tijdens die momenten zijn er 

altijd 2 of meer leden van de directie/bestuur aanwezig. Zij praten ons bij 

over zaken die op dat moment spelen binnen de organisatie, veranderingen 

die gaan komen en vragen ons om feedback over onderwerpen die Okidoki 

aangaan. Er is volop ruimte voor op- of aanmerkingen en het geven van 

ieders mening. Als ouder in de Oc ben je de spreekbuis van andere ouders. 

Al die ouders kunnen andere punten belangrijk vinden wanneer zij hun kind 

naar de opvang brengen, bijvoorbeeld het hebben van vaste leiders op de 

groep, dat er een goede hygiëne is of dat hun kind creatief of educatief 

uitgedaagd wordt. De Oc vertegenwoordigt deze ouders.                                                                                                                       

Okidoki gaat feestelijke maanden tegemoet, namelijk het 30 jarig 

bestaan! Er gaan allerlei leuke momenten georganiseerd worden. Ik ben 

van mening dat we als ouders trots mogen zijn op zo’n mooie organisatie 

die het beste met onze kinderen voor heeft.  Lijkt het je interessant om 

meer over Okidoki achter de schermen te horen, wil je meedenken over 

onderwerpen en vind je het leuk om ervaringen met andere ouders uit te 

wisselen? Neem dan contact met ons op via de mail of spreek een OC-lid 

aan op de locatie van jouw kind. Voor Wateringen en Kwintsheul: 

oc.villaokidoki@gmail.com. Voor ’s Gravenzande, Heenweg en Naaldwijk; 

mailto:oc.villaokidoki@gmail.com
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oc.okidoki@gmail.com.                                                                                                                                    

Voor een aantal locaties zijn wij nog op zoek naar ouders die ons kunnen 

versterken in de Oudercommissie, namelijk; Bernhardstraat (Wegwijzer), 

Julianaweg 59a (Carrousel), Spinel (Strandjutters), vd Kest Wittenstraat 

(Driekleur) en voor de Savornin Lohmanstraat (Naaldwijk). De locaties 

Schaepmanstraat, Bakkershof , Harry Hoekstraat en Orchideehof in 

Wateringen zoeken nog een lid voor de oudercommissie 

Wie weet zien we elkaar in september bij de volgende vergadering, je 

bent van harte welkom!  

 

De volgende vergaderingen staan gepland op maandag 12 september voor 

’s-Gravenzande, Heenweg en Naaldwijk. 

Wanneer u een vraag of een agendapunt heeft voor de volgende 

vergadering dan kunt u contact opnemen via oc.okidoki@gmail.com . Voor 

Wateringen en Kwintsheul staan er vergaderingen gepland op donderdag  

15 september. Eventuele agendapunten kunt u mailen naar 

oc.villaokidoki@gmail.com 
    

  

    

 

 

 

AGENDA 

 

Kids en Koffie 

In Wateringen bij de Bibliotheek, Herenstraat 25  

Elke 2e vrijdag van de maand van 10.00 – 11.30 uur 
 

 

 

 

VAKANTIES EN FEESTDAGEN 

     
 Vakanties 2022/2023: 

   Zomervakantie 11 juli 2022  t/m  19 aug. 2022 

 Herfstvakantie 24 okt. 2022 t/m  28 okt. 2022 

 Kerstvakantie  26 dec. 2022 t/m  06 jan. 2023 

 Voorjaarsvakantie 27 febr. 2023  t/m 03 maart 2023 

 Meivakantie*  24 april 2023   t/m  05 mei 2023 

 Zomervakantie 10 juli 2023      t/m 18 aug. 2023 

* meivakantie onder voorbehoud van plaatselijke keuze van scholen. 

Let op: de peuteropvang is alle schoolvakanties, goede vrijdag en de dag na 

Hemelvaart gesloten. 

 Alle locaties zijn gesloten op de Nationale Feestdagen. 

mailto:oc.okidoki@gmail.com
file://///OKIDOKI-DC01/DATA/Organisatie/Publiciteit/nieuwsbrief%20-%20(Wist%20U%20Datjes)/2022/oc.okidoki@gmail.com 
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