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ACTUEEL 

Okidoki 30 jaar! 

Op 14 december vierden we ‘Winterwonderland’ in Wateringen. Na het BSO 

strandfeest en het Ridder- en prinsessenfeest in ’s-Gravenzande, was dit 

de laatste viering ter ere van ons 30 jarig jubileum. 

Kinderen in de leeftijd 0 tot 12 jaar waren welkom om allerlei leuke 

activiteiten te komen doen, zowel binnen als buiten. Er was een leuke 

schaatsbaan, waar kinderen hun kunsten konden vertonen. Ze konden 

blikgooien, een sneeuwbal maken, houten kerstballen branden, dansen met 

Danswijs. Binnen had de Verteltante de aandacht met mooie verhalen, was   

er een poppenkastvoorstelling en werd er geknutseld. Trek gekregen? Er 

was soep en warme chocolademelk met slagroom. Of lekker je eigen broodje 

bakken boven een vuurtje, knakworst erin en smullen maar!  

Veel kinderen en hun ouders hebben genoten van het gezellige winterfeest!  

Op naar 2023! We streven ernaar om van elke dag een feestje voor de 

kinderen te maken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Pedagogisch coach / beleidsmedewerker 

De Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) kent sinds 2019 nieuwe 

kwaliteitseisen, waaronder functie van pedagogisch coach/ 

beleidsmedewerker. Hoe deze uren in 2023 over de verschillende locaties 

zijn verdeeld, kunt u vanaf januari inzien in de oudermap op de locatie. 
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Urenopgaven 

De urenopgave voor 2023 zijn vorige maand naar u gezonden. De 

urenopgaven zijn in te zien via de ouderapp of in de mail die u van ons 

heeft ontvangen. Denkt u er aan tijdig een wijziging door te geven aan de 

Belastingdienst voor de Kinderopvangtoeslag. 

 

Thema’s Uk en Puk  

Na de heerlijke herfst en de feestelijke decembermaand starten we in 

januari weer met nieuwe thema’s rond ons ontwikkelingsprogramma  Uk en 

Puk. Van 9 januari t/m 17 februari is ons thema: ‘Welkom Puk in het 

nieuwe jaar’. In deze periode vallen ook de Nationale voorleesdagen. 

Natuurlijk wordt het boek dat centraal staat verwerkt in dit thema. 

Van 20 februari t/m 31 maart wordt het thema: ‘Regen, ik wil naar buiten’. 

De natuurbeleving staat centraal in deze periode. 

 

Themabibliotheek voor peuters 

Bij ieder thema kiezen we boeken waaruit we voorlezen en leuke 

activiteiten aanbieden. Elke locatie heeft hiervoor een eigen bibliotheek. 

Maar er is ook een centrale bibliotheek voor 0-4 jarigen bij onze 

leerafdeling op de Dresdenweg. Hier staan boeken die bij veel thema’s 

passen. Ook zijn er boeken in diverse talen, waaronder Arabisch, Turks, 

Engels, enz. Deze boeken kunnen geleend worden, ook door u als ouder, om 

thuis met uw kind(eren) te lezen. Vraag er eens naar bij de medewerkers 

van de groep. 

 

Nationale Voorleesdagen 

De Nationale Voorleesdagen van 25 januari - 4 februari 

2023 krijgen ook volop aandacht. Voor de allerkleinste 

kinderen staat het boek Hey Baby, Kijk centraal, terwijl 

de peuters ‘Het boek van Pip’ waarin het kuikentje Pip de 

hond Timotheüs Vanderlange welkom heet, zullen 

verkennen. Tijdens deze dagen is er ook een 

verleesontbijt en worden er allerlei leuke activiteiten 

aangeboden rondom de boeken. 

 

Wat te doen bij ziekte van uw kind  

Voor alle duidelijkheid vermelden wij dat Okidoki bij 

ziekte helaas niet voor opvang van uw kind kan 

zorgdragen. Voor een ziek kind is de groep veel te druk 

en vanzelfsprekend zal een ziek kind zich het prettigst 

voelen in de eigen huiselijke omgeving. Uw kind is ziek geweest en heeft 

koorts gehad: 

 Vanaf 38.5 °C geldt de regel dat hij/ zij minimaal 24 uur koortsvrij 

dient te zijn voordat hij/zij weer naar de opvang mag komen. Zo heeft 

uw kind voldoende tijd gehad om te herstellen.  

 Heeft uw kind kort een uitschieter in zijn/haar temperatuur rond de 

38.5 °C, maar is het verder niet ernstig ziek geweest, dan mag hij/zij 

worden gebracht zodra hij/zij koortsvrij is. Denk hierbij o.a. aan 

koorts na een inenting, tanden krijgen.  
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 Uw kind heeft koorts of is niet lekker (bijvoorbeeld door het krijgen 

van tandjes), u geeft uw kind een paracetamol. Door het gebruik van 

paracetamol bestaat het risico dat symptomen onderdrukt worden Dit 

kan tot foute inschatting leiden op de opvang en dat brengt risico’s 

met zich mee. Een kind kan ernstiger ziek zijn dan op grond van het 

gedrag verwacht zou worden. Daarom vinden wij het belangrijk dat 

een kind dat een paracetamol heeft gehad niet naar de opvang komt en 

vragen wij u dringend uw kind thuis te houden. Als u uw kind 

paracetamol – voor wat dan ook - geeft voordat u hem naar de opvang 

brengt, dan zullen wij u vragen om uw kind weer mee naar huis te 

nemen. 

 

Verbetermeter 

Wij danken u hartelijk voor de tijd die u neemt om de VerbeterMeter 

in te vullen. Okidoki scoort  ook dit jaar gemiddeld een 8,3!  

Om de kwaliteit van onze kinderopvang continu te kunnen verbeteren, 

vragen we ouders om op bepaalde momenten, de VerbeterMeter in te 

vullen. Wij zijn heel blij met de reacties die u geeft. Uiteraard 

ontvangen wij er graag meer. Vult u de VerbeterMeter ook in?  

 

 

 

 

Vergoeding kinderopvang voor 2023 nogmaals extra verhoogd 

Het kabinet verhoogt de vergoeding voor de kinderopvangkosten 

opnieuw. Hierdoor zullen de maximum uurprijzen voor 2023 in totaal 

met 1,74% extra stijgen voor alle vormen van kinderopvang. De 

maximum uurprijzen voor de dagopvang en de buitenschoolse opvang 

worden in totaal geïndexeerd met 7,32% (deze worden € 9,12 en € 

7,85) en de maximum uurprijs voor de gastouderopvang met 5,06% 

(wordt € 6,85).  

Het ministerie van SZW bekijkt samen met Toeslagen per wanneer 

deze extra verhoging voor 2023, met terugwerkende kracht, 

doorgevoerd kan worden. Ouders ontvangen bij de eerstvolgende 

betaling nadat deze wijziging is doorgevoerd een nabetaling over de 

eerder overgemaakte toeslagen in 2023. Het uitgekeerde bedrag ligt 

die maand eenmalig hoger. 
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Hoe deze verhoging tot stand is gekomen, kunt u lezen in het 

Nieuwsbericht Rijksoverheid | 20-12-2022: Rijksoverheid. Lees ons 

online bericht 

OUDERCOMMISSIE 

 

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 deze locaties zoeken we nog leden: Prins Bernhardstraat, Kon. 

Julianaweg, Van der Kest Wittensstraat, Upstairs, Boelhouwerstaat, 

Spinel 2 ’s-Gravenzande, De Savornin Lohmanstraat en de Hoogvlieger 

(Naaldwijk), Schaepmanstraat, Harry Hoekstraat, Lange Spruit en 

Orchideehof in Wateringen en Leeuwerik in Kwintsheul                                  

De volgende vergaderingen staan gepland op 7 maart 2023 in Wateringen 

en op 9 maart 2023 in ’s-Gravenzande. 

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 

                                                                     

  

VAKANTIES EN FEESTDAGEN 

 

 

Vakanties 2022/2023: 

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. 

 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/12/20/vergoeding-kinderopvang-voor-2023-nogmaals-extra-verhoogd
https://www.maatschappelijkekinderopvang.nl/nieuws/vergoeding-kinderopvang-voor-2023-nogmaals-extra-verhoogd/
https://www.maatschappelijkekinderopvang.nl/nieuws/vergoeding-kinderopvang-voor-2023-nogmaals-extra-verhoogd/
mailto:oc.villaokidoki@gmail.com
file://///OKIDOKI-DC01/DATA/Organisatie/Communicatie%20&%20PR/Publiciteitsarchief/nieuwsbrief%20-%20(Wist%20U%20Datjes)/2022/oc.okidoki@gmail.com
file://///OKIDOKI-DC01/DATA/Organisatie/Publiciteit/nieuwsbrief%20-%20(Wist%20U%20Datjes)/2022/oc.okidoki@gmail.com 
mailto:oc.villaokidoki@gmail.com
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o uwde met slechts 

één technische tekening dit enorme 
Kapla- 

Onlangs namen deze toppers hun diploma in ontvangst. 
Hiermee voegen we 2 Gespecialiseerd pedagogisch 

medewerkers en 1 Pedagogisch medewerker toe aan 

ons hechte team. 
Van harte gefeliciteerd Lida, Joany en Debby!  

 

Sem bouwde 
met slechts één 
technische 

tekening dit 
enorme Kapla-

bouwwerk 
 

In het kader van de  

Kinderboekenweek kwamen  

kinderen uit groep 7,  

van OBS de Driekleur  

Avonturier, voorlezen.  

NIEUWSFLITSEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Herfstvakantie bij de BSO 

Een ontdekkingstocht in de wereld van sport, spel en voeding tijdens de herfstvakantie 

bij Okidoki. 

We ontdekten allerlei sporten, (oudhollandse) spelletjes en maakten heerlijke recepten 

met seizoengroentes en fruit. 

We trainden ons geheugen met denksporten, ontwierpen onze eigen puzzels.  

Sport en actie vind je niet alleen binnen, en dus gingen we getraind en goed gezekerd 

klauteren in het hoogteparcours van Het Klauterwoud. En tijgerden we — uitgerust met 

helm en hoofdlamp —  door  een ondergronds gangenstelsel. 
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Orzo met bospaddenstoelen 

en kip, gegarneerd met 

rucola en Parmezaanse kaas, 
dat klinkt toch als culinaire 

muziek in je oren?  

Gemaakt door de BSO-

kinderen aan Spinel 2 in 's-
Gravenzande. Zij stonden 

vanmiddag met de chef in de 

keuken!  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

𝐃é 𝐬𝐩𝐞𝐞𝐥𝐠𝐨𝐞𝐝𝐫𝐮𝐢𝐥𝐛𝐞𝐮𝐫𝐬! 𝐖𝐢𝐞 𝐳𝐞𝐠𝐭  "𝐯𝐨𝐨𝐫 𝐡𝐞𝐫𝐡𝐚𝐥𝐢𝐧𝐠 𝐯𝐚𝐭𝐛𝐚𝐚𝐫?" 
Op 2 november konden jullie allemaal het oude speelgoed van de zolder 

halen en inleveren bij Okidoki En kijk eens wat voor een berg dat was! 

De kinderen van de carrousel hebben al het speelgoed gesorteerd, 

zodat iedereen weloverwogen nieuw speelgoed mee naar huis kon 
nemen. En wat denk je? Vrijdagavond was het grootste deel gewoon 

weg❗️ Oud speelgoed voor de één, nieuw speelgoed voor een ander.  

 

 

Griezel, de griezel.. wat 
was het spannend dit 
jaar met Halloween.  

 

 
 
Woooow, dit was héél gaaf! 's 

Avonds in het donker naar het 

Prinsenbos in Naaldwijk, om samen 

met meneer Gérard op 
vleermuizenjacht te gaan. 🦇🦇🦇 

Een BSO-uitje van de Leeuwerik 

helemaal in de sfeer van de herfst.  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Woooow, dit was héél gaaf! 's 
Avonds in het donker naar het 

Prinsenbos in Naaldwijk, om samen 

met meneer Gérard op 

vleermuizenjacht te gaan. 🦇🦇🦇 
Een BSO-uitje van de Leeuwerik 

helemaal in de sfeer van de herfst.  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

.  

 
 

BSO buitenlocatie De Waterjutters aan de Lange Wateringkade in 

Kwintsheul heeft nieuwe overalls. 

Extra leuk is dat we deze overalls met Scouting Kwintsheul delen.  

Als cadeautje voor hun jubileum. Toen wij op 1 oktober ons 30-jarig 

jubileum intern vierden, blies de scouting 75 kaarsjes uit.  
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Een spannende sinterklaastijd is achter de rug! 

Net als vorig jaar logeerde Sinterklaas weer bij 
Okidoki en konden kinderen hier hun kleurplaten 

afgeven. Ook was er een speurtocht, waar heel 
veel kinderen aan deelnamen. Er waren 3 prijzen en 

deze zijn inmiddels overhandigd aan de winnaars! 
Ook op de groepen was het feest met spelletjes, 

Pietengym, poppenkast, bingo’s en natuurlijk leuke 
groepscadeaus. En volgend jaar? Dan mag 
Sinterklaas vast weer bij Okidoki logeren.  

 
 
 
 
 
 
 

------HHHHHHHHH 

 
                           

                                               
    

 

 
 
 
 
 

Kerst bij Okidoki 

Op alle groepen vierden we kerst 

met o.a. gezellige lunches, bij de 

BSO met zelfgebakken 
pannenkoeken met meel van de ’s-

Gravenzandse molen. Op andere 

groepen met heerlijke hapjes, soms 

gemaakt door ouders, of anders 

door de medewerkers samen met de 

kinderen. Het was lekker feestelijk! 


