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Nieuwsbrief Okidoki 
Ontdek het talent dat je bent! 

 
Nummer 3 – september 2022 

Verschijnt 4x per jaar 

Okidoki Kinderopvang – info@okidoki-kdv.nl 
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Okidoki 30 jaar! 

Wekenlang werkten kinderen en medewerkers in ’s-Gravenzande, 

Kwintsheul, Wateringen en Naaldwijk aan het thema ‘Ridders, prinsessen en 

een draakje’. Foto’s, vlogs, tekeningen, kronen, schilden kelken en 

gigantische kastelen  werden door verschillende gilden met de blote handen 

gemaakt. Échte ’Westlandse ambacht!’ 

En toen was het op zaterdag 10 september 2022 eindelijk zover! ’t Breeje 

Durp werd omgetoverd tot een middeleeuwse stad van kunst, creativiteit, 

bedrijvigheid, avontuur en vol trotse ridders en prinsessen. Er  was een 

interactieve kinderspeurtocht met optredens, knutselplekken en spellen. 

Kinderen konden knus luisteren en kijken naar een middeleeuwse 

poppenkastvoorstelling, meedansen met een ridderdans, de molen bezoeken 

en genieten van oudhollandse poffertjes. Een van de hoogtepunten was het 

Riddertoernooi in het Oranjepark, waar ridders te paard streden voor de 

overwinning, gadegeslagen door vele ridders en prinsessen. 

Een geweldig feest en wat fijn dat u met zovelen ons feest hebt 

meegevierd. Hartelijk dank! Maar ons jubileumjaar duurt nog een paar 

maanden. Op 14 december vieren we ‘Winterwonderland’ in Wateringen. 
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 Nieuw: BSO De Waterjutters in Kwintsheul 

Per 1 september hebben we een nieuwe buitengroep geopend bij De Zweth. 

(Lange Wateringkade 50 in Kwintsheul) BSO De Waterjutters is geopend 

op maandag, dinsdag en donderdag. Ook in de schoolvakanties kunnen de 

kinderen op deze drie dagen terecht bij de buiten-BSO.  

Deze groep is bedoeld voor kinderen vanaf groep 4 van de basisschool die 

in het  bezit zijn van een zwemdiploma. We doen voornamelijk activiteiten 

buiten, in de natuur, op en om het water.  

 

    Montessori peuterkleutergroep gestart 

OBS de Driekleur start met Montessorionderwijs. In nauwe samenwerking 

met Okidoki is na de zomervakantie in augustus 2022 gestart met een 

peuterkleutergroep voor 3- en 4-jarigen op Okidoki-locatie Kon. 

Julianaweg 59a in 's Gravenzande. De komende jaren willen we stap voor 

stap het Montessorionderwijs laten groeien naar een aanbod voor kinderen 

tot 13 jaar. Heeft u interesse in dit type onderwijs: een kijkje nemen mag 

altijd! Neem dan contact op met I.Zuidgeest@obsdedriekleur.nl  

 

 Thema’s Uk en Puk  

Puk gaat bewegen, samen met de reuzen en kabouters. En dat is meteen 

het thema voor de komende periode van 3 oktober t/m 11 november a.s. 

De kinderen bewegen volop mee. Ook tegenstellingen komen aan bod zoals 

groot-klein, hoog-laag, enz. 

Van 14 november t/m 23 december staat het thema ‘Wat heb jij aan 

vandaag!’ op ons programma. Natuurlijk komt ook de kleding van Sint en 

Piet en rond de feestdagen aan bod. 

 

Nieuw schooljaar, nieuwe stagiaires? 

Wist u dat :  

 We in het nieuwe schooljaar het dubbele aantal BBL leerlingen hebben 

aangenomen en ook de BOL stagiaires binnen onze organisatie weer 

ruim aanwezig zijn. Dit om nieuwe beroepsbeoefenaars op te leiden en 

zo het personeelstekort in de toekomst te verminderen.  

 Er deelnemers van de opleidingen Pedagogisch Medewerker niveau 3 en 

Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerkers niveau 4 stage lopen en 

of  het leer/werktraject volgen bij Kinderopvang Okidoki. Zij komen 

van ROC Mondriaan, Variva of Albeda College.  

 Zij begeleid worden door de werkbegeleider op de groep voor vooral 

de praktische beroepsvaardigheden en door de praktijkopleiders bij 

Okidoki op afstand voor de randvoorwaarden (protocollen/documenten 

enz..) en om zicht te houden op het leerproces en zo de gepaste 

begeleiding te geven met het doel kwalitatief goede, nieuwe, 

gediplomeerde pedagogisch medewerkers op te leiden.   

 Er drie leerlingen binnen Okidoki zijn die in de zomerperiode zo hard 

hebben doorgewerkt aan hun school, dat zij -nu voor de start van het 
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nieuwe schooljaar- hun felbegeerde DIPLOMA hebben behaald via het 

opleidingsinstituut Variva. 2 medewerkers hebben het GPM4 diploma 

behaald en 1 medewerker het PW3 diploma 

Alle drie zullen zij tijdens de diplomering het diploma in ontvangst 

mogen nemen.  

       Zo hebben we er bij Okidoki weer drie gediplomeerde collega’s bij.  

       TOPPERS van harte gefeliciteerd.  

    

De dag van de pedagogisch medewerker  

15 september, de derde donderdag van september, dan is het de dag van 

de pedagogisch medewerker.  

Een dag waarop we onze waardering voor onze pedagogisch medewerkers, 

leidinggevenden, groepshulpen en stagiaires op de groepen extra laten 

zien.  

Achter de schermen werkt er natuurlijk nog een heel team aan de 

dagelijkse zaken van alle Okidoki-locaties. We doen het met het hele 

team: kantoor en op de groep.  

"There is no such thing as selfmade, it takes a village to raise a child!" En 

samen doen we het écht, inmiddels al 30 jaar.  

Als organisatie besteed je natuurlijk aandacht aan zo'n dag, maar de leuke 

verrassingen van de kinderen maken zo'n dag pas écht speciaal! En die 

waren er volop! 

 

 

Volop beweging in de zomervakantie bij de BSO 

In de zomervakantie gingen we op ontdekkingstocht rondom het thema 

natuur, klimaat en duurzaamheid. En wat viel er weer veel te ontdekken! 

Streep je onderwerpen maar af tijdens de natuurbingo. Kijk wat er in de 

sloot zit. Hoe kun je weten hoeveel regen er gevallen is.  

Natuurlijk waren er ook weer leuke uitstapjes, o.a. naar de 

natuurspeeltuin Avonturis in Maassluis, de Hoekse speeltuin, zwemmen in 

het Hoekse badje, naar De Zweth, naar Futureland met het Hoekse 

Veerpontje, golfsurfen bij Wato . Voor elke leeftijd was er een passend 

aanbod. Sportieve en creatieve activiteiten waren er ook volop. Net als 

het klaarmaken van gezonde voeding, bv. met buitenbeentjes. 

Tijdens Summerlab 2022 streden de kinderen van Upstairs en Carrousel 

tegen andere BSO’s uit Westland met ‘kassie bouwen’ en onze BSO-groep 

Carrousel heeft gewonnen! 

Ook was er een spannende escape room, kon men reuze bellen blazen, 

eigen gamepoppetjes maken, timmeren en bouwen met bamboe!  

Wat een feest met dit prachtige weer. 

In de Kampweek bij de Staelduin Hoeve waren er weer tal van 

natuuractiviteiten met als hoogtepunt een nachtje kamperen! 

Ook de Strandjutters deden volop mee en hadden daarnaast hun eigen 

ontdekkingen in de natuur. 2022 kan de boeken in 

als een zonnige, natuurlijke en avontuurlijke 

vakantie! 
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GGD. 

De Wet kinderopvang regelt dat kinderopvang moet bijdragen aan een 

gezonde en veilige ontwikkeling van uw kind. Hierbij hoort natuurlijk een 

gezonde en veilige omgeving. Okidoki voert op elke locatie een veiligheids- 

en gezondheidsmanagementbeleid uit. Dit houdt in dat Okidoki werkt 

volgens de richtlijnen/eisen van de GGD op veiligheids- en 

gezondheidsbeleid. Elk jaar wordt door de GGD getoetst of dit nog aan 

alle eisen voldoet. Zo nodig wordt dit bijgesteld. De inspectierapporten 

van de GGD liggen op alle locaties ter inzage in de oudermap en zijn te 

lezen op de website. Op veiligheidsgebied controleert de GGD: de 

veiligheid van de binnen- en buitenruimten, de werkinstructies en het 

pedagogisch beleidsplan. Bij het gezondheidsmanagement controleert de 

GGD de hygiëne voor de binnen- en buitenruimten, de 

geneesmiddelenverstrekking en het eventuele medisch handelen van de 

pedagogisch medewerkers.  

Het vereiste niveau van hygiëne wordt bij Okidoki bereikt door het 

frequent schoonmaken van de gebouwen, het was- en speelgoed en door 

het verantwoord omgaan met voeding. Tevens worden maatregelen 

genomen in geval van ziekten bij één of meerdere kinderen. Eet- en 

drinkwaren worden op een hygiënische wijze bereid,  

 

 

 

NIEUWS 

 

Bericht van de Branchevereniging voor ouders: 

Compensatie BSO-sluiting ‘Ouders zonder Kinderopvangtoeslag’ 

Als maatregel tegen het Coronavirus was de buitenschoolse opvang in 

Nederland gesloten van dinsdag 21 december 2021 t/m zondag 9 januari 

2022. 

Het Kabinet heeft ouders opgeroepen om de rekening voor de opvang te 

blijven betalen tijdens de sluiting. 

Maakt u gebruik van buitenschoolse opvang en heeft u geen recht op 

Kinderopvangtoeslag en heeft u de rekening tijdens de sluiting volledig 

doorbetaald? Dan krijgt u een tegemoetkoming van de eigen bijdrage tot 

de maximum uurprijs. Dit geldt ook voor die ouders die noodgedwongen 

gebruik moesten maken van de noodopvang in deze periode. 

De aanvraagperiode voor deze vergoeding (voor ouders zonder 

kinderopvangtoeslag) start op 1 oktober 2022 en loopt tot en met 1 

december 2022. 

Vanaf 1 september 2022 informeren de Belastingdienst en de SVB de 

ouders hierover. De Verklaring met de bijbehorende informatie en het 

stappenplan staan dan live op: www.svb.nl/vergoeding. 

Hier vind je de Engelstalige pagina. 

https://www.svb.nl/nl/vergoeding/information-in-english 

Hoe gaat dit in zijn werk? 

Het proces is hetzelfde als vorig jaar: 

 De Kinderopvangorganisatie download vanaf 1 september 2022 de 

‘Verklaring Kinderopvang’: www.svb.nl/verklaring op de website van de 

SVB. 

http://www.svb.nl/vergoeding
https://www.svb.nl/nl/vergoeding/information-in-english
http://www.svb.nl/verklaring
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 De Kinderopvangorganisatie vult de verklaring in en levert de 

gevraagde facturen aan de ouder. 

De verklaring invullen is bewerkelijk maar is iets eenvoudiger dan in 

2021 want het gaat nu om één opvangsoort (BSO). 

 Ouders moeten deze verklaring en de facturen weer uploaden op de 

site van de SVB. Dit kan vanaf 1 oktober tot en met 1 december 2022. 

 

Gaat u een aanvraag indienen?  

Informeer ons. Okidoki verzorgt voor u de verklaring die u mét de 

facturen kunt uploaden op de site van de SVB.  

Stuur een mailbericht (vermeld duidelijk de naam van uw kind(eren) naar  

planning@okidoki-kdv.nl of neem telefonisch contact met ons op 0174-

441510. 

 

Okidoki busjes ingezet voor de Roparun 2022 

 

Er komt heel wat voor kijken om zo’n loop te organiseren. Een team van 

lopers en begeleiders moet ook vervoerd worden. Twee busjes van Okidoki 

zijn hiervoor ingezet.  
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OUDERCOMMISSIE 

 

 

De afgelopen maanden heeft de Oudercommissie van de locaties in 

Kwintsheul en Wateringen weer meegedacht over belangrijke 

onderwerpen, zoals het ruilbeleid. Hoewel het met de huidige krapte in 

personeel lastig blijft, doet de organisatie haar best om naar 

mogelijkheden te zoeken. En daarbij leggen ze hun plannen ook steeds 

voor aan de OC.  

Maar de OC denkt niet alleen mee over serieuze onderwerpen. We 

organiseren ook leuke dingen, zoals de versiering voor de Dag van de 

Pedagogisch Medewerker. Dankzij de inspanningen van vele ouders en hun 

kinderen, konden we op alle locaties de lokalen versieren met mooie 

ballonnen. Wat hadden jullie er een kunstwerken van gemaakt! Het was 

een feestje om ze op te hangen en om zo te kunnen laten zien hoe blij we 

zijn met de inzet van alle Okidoki medewerkers.  

Lijkt het je leuk om ook mee te denken en mee te helpen met de OC? Voor 

verschillende locaties zoeken we nog extra leden. Stuur voor meer 

informatie een mailtje naar oc.villaokidoki@gmail.com voor Wateringen en 

Kwintsheul.  

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

                                  

Voor de volgende locaties zijn wij nog op zoek naar ouders die ons 

kunnen versterken in de Oudercommissie, namelijk;  

Prins Bernhardstraat, Kon. Julianaweg, Van der Kest Wittensstraat, 

Upstairs, Boelhouwerstaat, Spinel 2 en De Savornin Lohmanstraat en de 

Hoogvlieger (Naaldwijk).  

De locaties Schaepmanstraat, Harry Hoekstraat, Lange Spruit en 

Orchideehof in Wateringen en Leeuwerik in Kwintsheul zoeken nog een 

lid/leden voor de oudercommissie 

Wie weet zien we elkaar bij een volgende vergadering, je bent van harte 

welkom!  

 

De volgende vergaderingen staan gepland op dinsdag 1 november 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  en voor 

Wateringen en Kwintsheul oc.villaokidoki@gmail.com 

                                                                     

  

 

 

 

mailto:oc.villaokidoki@gmail.com
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VAKANTIES EN FEESTDAGEN 

 

 

Vakanties 2022/2023: 

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. 
   

Vrije dagen en feestdagen 2022/2023 

(sommige vrije dagen vallen in de schoolvakanties) 

2e Kerstdag   maandag 26 december 2022 

Goede vrijdag   vrijdag 07 april 2023   

2e Paasdag  maandag 10 april 2023   

Koningsdag  donderdag 27 april 2023 

Bevrijdingsdag  vrijdag 05 mei 2023   

Hemelvaartsdag  donderdag 18 mei 2023    

2e Pinksterdag  maandag 29 mei 2023   

1e Kerstdag  maandag 25 december 2023  

2e Kerstdag  dinsdag 26 december 2023 

 

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

Hemelvaart gesloten. 

Alle locaties zijn gesloten op  de Nationale Feestdagen. 

 


