
Thuis op het 
kinderdagverblijf

In Berlijn hebben veel kinderdagverblijven 

een familiemuur. Bij sommige hingen de 

wanden vol familiefoto’s. Op ooghoogte 

van de kinderen, om ze goed te kunnen 

bekijken en er met anderen over te praten. 

Bij de Thomas Mann Grundschule maakten 

kinderen er zelfs een heuse straat van.

Pedagogisch kader: trots

Familiefoto’s aan de muur zijn leuk en 

hebben ook een pedagogisch verhaal. Ze 

dragen bij aan een gevoel van ‘erbij horen’. 

Er wordt een verbinding gelegd tussen 

leven thuis en dat op het kinderdagverblijf. 

Het kind is trots op zijn of haar ouders. De 

familiemuur geeft pedagogisch medewerkers 

ook een ingang om een vertrouwde relatie 

op te bouwen met de ouders. Hoe? Door 

informatie uit te wisselen, interesse te tonen 

voor de opvattingen en gewoonten van 

ouders en die een plek te geven in de opvang. 

Foto’s van het huis, van papa en mama, opa 

en oma, huisdieren - alles mag op de muur. 

Die verbinding in beelden geeft kinderen 

houvast. Het biedt een gevoel van veiligheid 

en van ‘ik mag er zijn’.

Praktisch

Waar te weinig ruimte is om een muur te 

beplakken, kun je ook een familiemap maken. 

Ieder kind krijgt een vel A4 - kleur naar 

keuze - mee naar huis. Dit kan hij of zij naar 

eigen idee versieren en beplakken. Alles wat 

voor het kind belangrijk is, mag erop; foto’s 

van familieleden, stickers van Cars, Hello 

Kitty of Dora enzovoort. Niet ingewikkeld 

om te organiseren, wel waardevol voor de 

kinderen!

Elke dag naar buiten
In Berlijn gaan de kinderen heel veel naar 

buiten. Of het nu warm, koud of nat weer is. 

Het kinderdagverblijf zorgt voor passende 

buitenkleding; van regenbroeken en -laarzen 

tot winterjassen. In Nederland schijnt ook 

niet alle dagen de zon, dus moeten we ook 

met slecht weer buiten kunnen spelen. 

Pedagogisch kader: ontdekken

Buiten is heel veel te ontdekken. 

Regenwormen die door de regen naar boven 

komen, over de regenplassen springen, 

bloemen en kruiden vinden, bouwen met 

zand, stenen en stokken. Waait de wind 

hard? Is de regen koud? Regent het hard? 

Hoe voelt sneeuw? En wat kun je daarmee 

doen? De kinderen ontdekken dat allemaal 

door buiten te spelen.

Praktisch

In Nederland hebben kinderdagverblijven 

geen extra kleding. Misschien kunnen 

we dat samen met ouders organiseren? 

Bijvoorbeeld door bij de natte en koude 

seizoenen kledingadvies te geven, zodat 

iedereen altijd naar buiten kan.

www.skekinderopvang.nl

Kinderopvang 

in beeld
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Berlijnse inspiratie

Volg het op Facebook

Half december vonden allerlei kerstmarkten 

plaats. Zoals bij De Grote Tuin, De Meiboom, 

De Krielhoek, Villa BonBini en de Hengelose 

vestigingen De Hartendief en De Klaproos. 

Bekijk alles op www.facebook.com/

skekinderopvang. En vergeet niet ons te 

liken, dan blijft u op de hoogte!

De thermometer 
De thermometer staat inmiddels op 5300 euro. 

De opbrengst van alle kerstmarkten komt daar 

nog bij! Op woensdag 19 december bieden 

we een grote cheque aan bij het Glazen Huis. 

Als alles volgens plan loopt, gaan de oudere 

kinderen van de BSO’s nog iets heel leuks doen. 

Wat dat is, blijft nog even een verrassing! 

www.skekinderopvang.nl/sr

Feestje bij BSO Noord Kids: wethouder Jeroen 

Hatenboer kwam langs dankzij een brief van Sara. 

Daarin vroeg ze hem om ‘maar héééél eventjes te 

komen’. Vervolgens ging hij met Sara alle activiteiten van die middag langs. De klapper? Een 

optreden van de kinderen! Lotte, Indy, Maarten, Liam, Anton, Zoë, Sefa, Samuel, Raaf en Jayvey 

deden allemaal hun eigen originele dans op stoere of juist liefl ijke muziek. Sefa liet nog een 

supercoole rap horen, die komt straks vast terug op MTV! Maarten en Linda bespeelden de hobo en 

altblokfl uit, doe dat maar eens na! Na een daverend applaus sloten we deze supergezellige middag 

weer af. Mét….120 euro voor Serious Request!!! 

Kindercentrum Eigenwijs haalde eind november 285 euro op tijdens 

een speelgoed- en kledingbeurs. Natuurlijk werd er ook veel lekkers, 

zoals kniepertjes en cupcakes, verkocht.

Kindercentrum De Krielhoek, De ToverTuin en De Helmerhoek  

verzamelden lege fl essen en maakten hun eigen thermometer voor de 

opbrengst. 

Kindercentrum De Klaproos en De Hartendief  haalden op 

3 november 575 euro op door lekkere hapjes te maken en te verkopen 

tijdens de Startersdag van de Kamer van Koophandel.

De Bouwhuis Braderie  in september leverde 120 euro aan verkochte 

SKE-armbandjes op. Initiatiefnemer De Esmarke bracht alle vestigingen 

van SKE Serious Request armbandjes. Plan is om alle 12.000 stuks te 

verkopen. De teller staat inmiddels op 1100 euro.

BSO Het Wooldrik, Het Speelveld, Drakensteyn, Alfonsus en 

De Groene Draak lieten op 29 november de kinderen meedoen aan de Pietenloop. 

De buurt sponsorde hen en dat leverde een bedrag op van 300 euro.

BSO Het Wooldrik maakte met de kinderen kerstkaarten en vroeg 

een drukkerij ze te drukken. Ouders zijn zeer enthousiast! De kaarten 

worden als setje verkocht. Daarnaast verkopen medewerkers en kinderen 

zelfgemaakte koekjes.

SKE Kinderopvang - Bezoekadres: Wethouder Nijhuisstraat 1, 7545 NA Enschede - Postadres: Postbus 3827, 7500 DV Enschede 

Telefoon: 053 - 480 00 20 - Fax: 053 - 430 75 47 - E-mail: info@skekinderopvang.nl - Website: www.skekinderopvang.nl
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Buitenlandstage 2012
SKE in actie voor Serious Request

Dit najaar bezochten pedagogisch medewerkers AnneMieke te Spenke en Nicky 

Emde twee weken een aantal kinderdagverblijven en scholen in Berlijn. De stages, 

die twee weken duren, worden fi nancieel ondersteund door de EU. Door het 

meekijken en meewerken deden ze heel veel inspiratie op. Twee voorbeelden.

De kinderen van SKE kinderopvang zijn al een paar maanden actief voor 

Serious Request. Het goede doel van dit jaar: terugdringen van babysterfte. 

Hier volgt een overzicht van (een deel van) alle goede, lieve, aandoenlijke en 

creatieve initiatieven.

Glazen huis, 
we komen eraan!
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Normaal gesproken zijn dit donkere en koude dagen. Maar, ik moet zeggen, er gebeuren op het moment zo veel 

hartverwarmende dingen, dat ik de kachel wel uit kan laten. Hoe dat zit? Het Glazen Huis in Enschede brengt voor 

3FM Serious Request heel Twente in beweging en dus ook heel veel kinderen op heel veel van onze vestigingen.  3FM 

Serious Request vraagt dit jaar aandacht voor de allerkleinsten: miljoenen baby’s die onze hulp nodig hebben om te 

blijven leven. Wist u dat er jaarlijks 5,5 miljoen baby’s sterven door slechte of ontbrekende zorg? Voor, tijdens en na de 

bevalling. Deze stille ramp speelt zich voornamelijk af in Afrika en Zuidoost-Azië, ver van ons bed. Juist daarom is het zo 

belangrijk dat onze kinderen de feiten kennen en solidariteitsgevoel ontwikkelen met kinderen in ontwikkelingslanden. 

Ons jaarthema ‘Samen…goed voor later’ krijgt hiermee een internationaal tintje.

 

Al die mooie, vertederende en spetterende acties maken me trots; de pedagogisch medewerkers zijn het vliegwiel 

achter deze prachtige beweging. Toegegeven, al die activiteiten brengen ook publiciteit. En dat is welkom in een 

tijd waarin de opvang wat terugloopt. Maar laten we eerlijk zijn, jonge kinderen die meeleven met baby’s die geen 

toekomst hebben en vervolgens hun best doen geld bij elkaar te sprokkelen om die kleintjes een lang leven te bieden, 

daar valt al het andere toch bij in het niet? Verhitte gezichtjes tijdens een sponsorloop en dansspektakel, knappe 

koppen die kaarten ontwerpen en een drukker vinden om ze te drukken – wat brengen die kinderen ontzettend goed in 

de praktijk hoe je een verantwoorde, bewuste burger wordt. Daar kunnen wij volwassenen nog wat van leren.

 

Wat dat betreft zet zo’n Glazen Huis ons allemaal weer even op scherp. Natuurlijk doen we mee. Lintjes, schilderijtjes, 

cup cakes en andere lekkernijen. Alle creativiteit wordt uit de kast gehaald om geld bijeen te sprokkelen. Daar staat de 

volgende groep kinderen alweer op de stoep met kerstbakjes en natuurlijk trek ik de portemonnee. Want crisis of niet, 

de baby’s in ontwikkelingslanden hebben ons nodig. Mijn moeders motto: wie geeft wat hij heeft is waard dat ‘ie leeft. 

Misschien wat ouderwets maar daarom niet minder waar(d)!

Christien van Wijk

Directeur-bestuurder

Christien van W
ijk, directeur

Kan het nog warmer?
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Op weg naar het Glazen Huis!

Hoera, BSO De Knalhut heeft een speeltuin. 

Of eigenlijk… de wijk Stroinkslanden heeft 

een speeltuin! Het dankbare resultaat van 

inzet van drie partijen in de wijk. Hoe dat zo 

begon? “Half februari opende de BSO aan de 

Reerinklanden”, vertelt Herma Schoenmaker, 

locatiemanager van Kindercentrum De 

Toverbal, waar BSO De Knalhut onder valt. 

“De offi ciële opening stelden we toen uit, 

omdat ons eigen omheinde speelterrein 

nog moest worden aangelegd. Ook het 

buurtspeelterrein eromheen was hoognodig 

aan een opknapbeurt toe.” 

Koppen, handen en centen
Herma sprak vervolgens met de 

buurtcommissie (BTS) en stadsdeel Zuid/

gemeente Enschede. Samen staken ze de 

koppen, de handen en de centen bij elkaar 

voor een compleet nieuwe speeltuin in 

de wijk. Eind september opende die en 

dat gebeurde tegelijk met de offi ciële 

opening van BSO De Knalhut. Een fancy fair 

(opbrengst voor kunstgrasvoetbalveld bij de 

speeltuin!) en andere leuke activiteiten voor 

de hele wijk volgden. 
Volg ons

Buurtspeeltuin
brengt iedereen dichterbij

Vanaf 1 januari 2013 gaat de Little Prince een 

extra dag open. Uw kind kan hier dan terecht 

van maandag tot en met donderdag van 

7:30 tot 14:45 uur. Zo’n halve middag is fl exibel, heel 

uniek binnen SKE en sluit vooral aan op de groeiende 

vraag van ouders naar fl exibele opvang. 

The Little Prince is de eerste tweetalige peuteropvang in de 

regio Enschede. Hier vinden peuters van alle nationaliteiten 

een veilige, speelse en uitdagende omgeving om zich breed te 

ontwikkelen. Onderdeel daarvan? Ongemerkt bezig zijn met een 

soepele overstap naar het regulier (Engels- of Nederlandstalige) 

basisonderwijs hier of elders in de wereld.

• Merry christmas and a happy new year (Engels)

• Meri kirihimete me ngá mihi o te tau hou ki a koutou katoa (Maori)

• Geseënde Kersfees en voorspoedige nuwe jaar (Zuid-Afrikaans)

• Feliz navidad e prospero ano novo (Spaans/Argentinië)

• Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet (Hongaars)

•   (Arabisch)

• Noeliniz ve yeni yiliniz kutlu olsun (Turks)

The Little Prince langer open

“Merry Christmas and a happy New Year”

 
Vier redenen  om te 
kiezen voor tweetalig 
peuteronderwijs

•   U (bent Engelstalig en)  werkt voor een internationaal 

bedrijf in Nederland; 

•   U woonde een tijd in het buitenland en zit nu weer in 

Nederland; 

•  U vindt het belangrijk uw kind alvast te laten wennen 

aan een tweede taal; 

•   Tweetalige opgevoede mensen zijn volgens onderzoek 

aantoonbaar fl exibeler en creatiever. 
C H I L D  C A R E  B Y  S K E  K I N D E R O P V A N G

Actie van bewoners Stroinkslanden, SKE en gemeente Enschede

Wonen in wijken
“Hoe we samen die speeltuin hebben 

bereikt, dat is precies hoe SKE kijkt naar 

haar plek in de wijk. Een kind is immers 

onderdeel van een gezin. Een gezin vormt 

weer onderdeel van een wijk, net als SKE en 

de scholen. BSO De Knalhut helpt dan ook 

graag mee aan goed opgroeien en wonen in 

de wijk.” Bijvoorbeeld met de drie scholen 

aan de overkant van de straat (Het Vastert, 

Drakensteyn en Godfried Bomansschool) en 

de twee scholen op vijf minuten loopafstand 

(De Regenboog en ‘t Stroink). “We richten 

ons graag op wat kinderen, hun ouders 

en scholen wensen. En waar we goed in 

zijn - het begeleiden van de 

ontwikkeling van kinderen 

- dat doen we gewoon 

graag samen met 

anderen!” 

Hoe ga je om met al die nationaliteiten? Ellen Bakker, pedagogisch 

medewerker, maakt daarvoor onder andere gebruik van ‘sandwiching’: “Je 

vertelt iets in het Engels, vervolgens probeer je het in de moedertaal en dan 

weer in het Engels.  In combinatie met gebaren begrijpen kinderen alles 

heel snel. Met hen en de ouders hebben we de kerst- en nieuwjaarswensen 

op een rij gezet. Namens de kinderen en mijzelf: fi jne kerstdagen en een 

gelukkig nieuwjaar!”
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Waar eten hun kleinkinderen fruit? Waar smeren ze broodjes? 

En waar slapen en plassen ze? Dat konden grootouders begin 

november bij Kindercentrum Okidoki ontdekken tijdens de 

Opa en Oma week. De kinderen gaven hen een uitnodiging 

om een uurtje mee te kijken. Sommige kleinkinderen vonden 

het eerst even lastig om hun grootouders in hun ‘school’ te 

zien. Ze herstelden zich echter snel en lieten alles daarna vol 

trots zien. Ook medewerkers van SKE’s hoofdkantoor deden 

mee, zoals Wim Vos. Doel van deze ‘medewerkersstage’ was 

om met medewerkers en kinderen verschillende aspecten te 

oefenen van democratisch burgerschap. 

Band met baby’s
Locatiemanager Joyce Landman: “We hebben 

samen met onze pedagoog de werkwijze 

in de verticale groep vormgegeven. Het 

biedt pedagogisch gezien mooie kansen. 

Het verschil in ritmes zorgt voor afwisseling 

tussen drukke en rustige momenten. Zo zijn er 

momenten voor leeftijdsgerichte activiteiten of 

juist om allemaal samen te spelen. De leidsters 

spreken af wie zich op welke kinderen richt 

en hebben allemaal een vaste babydag. Dit 

brengt duidelijkheid en rust. Verder schept het 

emotionele veiligheid en geborgenheid tussen 

medewerker en baby. Voor de medewerksters 

betekent een verticale groep wat meer 

organisatie, maar is het ook genieten om zo’n 

lange tijd bij de ontwikkeling van een kind 

betrokken te kunnen zijn.”

Kindercentrum  

Okidoki

http://bit.ly/TvnEza

Voor alles en iedereen een plekje
Voor kinderen is voorspelbaarheid belangrijk. 

“De activiteiten en materialen hebben een vaste 

plek. Sinds de groep in februari is opgeknapt 

werken we bijvoorbeeld met verschillende 

speelhoeken, zoals een bouwhoek, leeshoek 

en hoek met auto’s en treinen. Ook hebben 

de baby’s een eigen, veilige plek in een grote 

grondbox. En de babymomenten benutten 

we optimaal, zoals tijdens het verschonen, 

flesje geven en als de oudere kinderen slapen. 

Alles sluit perfect aan bij het werken volgens 

Startblokken, om kinderen te betrekken bij het 

leven van alledag.”

Opa’s en oma’s  
kijken bij Okidoki

‘Baby’s trekken zich op aan oudere kinderen’

3

In Enschede-West werken bij 

Kindercentrum Okidoki pedagogisch 

medewerkers verticaal. En nee, verticaal 

betekent niet boven elkaar staan op 

bijvoorbeeld een trapje, maar dat baby’s 

en peuters van 0 tot 4 jaar bij elkaar 

in dezelfde groep zitten. Dat komt 

de stabiliteit van de relaties tussen 

pedagogisch medewerkers en tussen 

kinderen ten goede.

De zin en het plezier van verticale groepen

Lev Vygotsky (1896 – 1934)
ontwikkelingspsycholoog en bedenker 

van een aantal basisprincipes van de 

Startblokken werkwijze: “Door de ver-

schillende leeftijden kent de groep een 

grotere variëteit aan speel- en ontwik-

kelingsmogelijkheden. Kinderen gaan 

zelf op onderzoek en ontdekken nieuwe 

dingen. Kinderen die deze ontdekking 

al gedaan hebben kunnen ondersteu-

ning bieden aan de ‘nieuwe ontdekker’. 

De pedagogisch medewerker begeleidt 

en biedt nieuwe uitdagingen aan.”
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Op de TSO OverblijfKlup bij de 

Koningin Beatrixschool en BSO De 

Stadsweide in Enschede bruist het de 

laatste maanden ineens meer. Hoe dat 

komt? Cultureel stagiaire Lindsay van 

den Burg geeft er theaterworkshops 

en begeleidt er musicals. Dat gebeurt 

binnen een proefproject. Slaat dat 

aan, dan geeft ze de workshops straks 

ook op andere scholen. 

Ongeduldig van blijdschap
“Een aantal kinderen wordt losser van 

het spelen”, merkte Mark Stouwdam, 

Lindsay’s stagebegeleider en pedagogisch 

medewerker bij de BSO. “Kinderen die van 

zichzelf stiller zijn, durven nu meer te doen. 

Ze reageerden trouwens sowieso super op 

begeleidt hij haar vanwege zijn 

specialistische kennis. “Lindsay is slechts 

18 jaar, maar heel makkelijk bij te sturen. Ze 

doet meteen iets met opbouwende kritiek.” 

Na de sinterklaasmusical bij De Stadsweide 

helpt ze nu met een medewerkersmusical 

(zie kader). Ook blijft de stagiaire de rest 

van het seizoen theaterworkshops geven 

binnen de TSO.

het meedoen aan de sinterklaasmusical; we 

oefenden dinsdags en de kinderen konden 

vaak niet wachten tot het weer zover was.” 

Succes verklaard
“Lindsay straalt veel passie uit voor haar 

vak en werkt hard; de repetities lopen 

dan ook als een trein”, verklaart Mark het 

succes deels. Als ex-conservatoriumstudent 

‘Stille kinderen  
durven nu meer’ 

Theaterworkshops voor kinderen én team

Jubileummusical 
Op 30 januari krijgen alle BSO-kinderen van SKE een leuke musical aangeboden 

in de Twentehallen. De basis van de musical komt van drie SKE’ers, waaronder Mark 

Stouwdam. Stagiaire Lindsay van den Burg maakte het script en voert dit samen met 

Mark en andere medewerkers uit. De musical is een cadeau vanwege het vijftienjarig 

bestaan van SKE. Ook voor de kinderen op de kinderdagverblijven wordt er van alles 

georganiseerd, het wordt een hele gezellige tijd! BSO Stadsweide volgen op Twitter? 

www.twitter.com/stadsweidebso

Lindsay van den Burg  
en Mark Stouwdam
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“Ik hoop dat we straks bij elkaar advies 

vragen, bijvoorbeeld bij problemen in 

een klas.” Dat zegt Nienke Koertshuis 

van De Imenhof over de brede school die 

binnenkort in Losser start, samen met 

fuserende scholen De Marke en De Basis 

(SKOLO, Stichting Katholiek Onderwijs 

Losser en Overdinkel) en SKE kinderopvang.  

“Ik verwacht ook dat we dingen samen 

gebruiken, zoals het handvaardigheidslokaal 

met keuken: onder schooltijd is de keuken 

voor medewerkers en na school kunnen 

kinderen van de opvang hier koken.”

Eén deur, twee smaken
Sinds 2008 valt De Imenhof onder Consent, 

stichting voor openbaar onderwijs. Hoe 

Hoe versterken opvang en onderwijs elkaar? Dat vertelde Ben Gengler van 

onderwijsorganisatie SKOLO in de vorige editie. Nienke Koertshuis, directeur van 

basisschool De Imenhof in Losser, voegt graag haar verhaal toe.

‘Smaken kiezen of combineren’
Op weg naar brede school in Losser

kijkt ze vanuit die gedachte aan tegen 

één gebouw met opvang en onderwijs 

vanuit SKOLO, SKE en Consent? “Ik vind 

het een logische stap in een economie 

met tweeverdieners. Je wilt overdag niet 

meer met je kind van hot naar her hoeven 

slepen. Die behoefte aan opvang van 7 uur 

’s morgens tot 7 uur ’s avonds vervullen 

we dus samen. Binnenkort is er één deur; 

daarachter kunnen mensen kiezen uit twee 

of drie smaken. Óf smaken combineren.” 

Samen snuffelen
Op dit moment praten alle deelnemende 

partijen over het te kiezen nieuwe gebouw 

en het gebruik ervan. “Daarmee kietel 

je elkaar om vérder te kijken dan wat 

standaard kan.” De sfeer en intentie 

zijn in ieder geval al goed, merkte ze 

onlangs ook bij een studiedag, waaraan 

alle participanten meededen. “Zo konden 

we alvast aan elkaar snuffelen.” Goede 

samenwerking tussen Consent en SKE ligt 

er overigens al vanuit Enschede. “De kijk 

van SKE op ontwikkeling en op kinderen 

past goed bij die van ons”, reageert 

Consentdirecteur Marcel Poppink. 

Hetzelfde doel
Voor kinderen, ouders en medewerkers 

verwacht Nienke een spannende tijd. 

“Ons oude gebouw gaat plat. We moeten 

waarschijnlijk nog dit schooljaar een 

nieuwe plek hebben.” Waar dat ook wordt, 

met Consent ziet ze het zitten. “Met 

Consent hebben we meer slagkracht en 

professionaliteit.” In Enschede deed de 

stichting bijvoorbeeld al veel kennis en 

ervaring op met integrale kindcentra; de 

regie van de brede school ligt daarom bij 

Consent. SKOLO heeft de rol van bouwheer. 

“Zo zijn de taken mooi verdeeld. Bovendien 

hebben we het zelfde doel. Samen komen 

we er wel uit.” 

Nienke Koertshuis
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Wanneer de samenwerking tussen basisschool 

Marcellinus en SKE begon? Schooldirecteur 

Jeroen Hulsmeijers weet het niet eens, zo lang 

is het al geleden. Feit is dat de twee steeds 

dichter naar elkaar toegroeien en steeds 

meer samen doen. Zo gaan kinderen van de 

Marcellinus naar de BSO, vindt overdracht 

plaats tussen beide en organiseert  SKE de 

tussenschoolse opvang. Daarnaast sluiten de 

gebruikte taalprogramma’s goed op elkaar 

aan en proberen ze met elkaar - en met obs de 

Molenbeekschool - een integraal kindcentrum 

op te zetten.

Valkuilen van een dorp
“Ouders gaven informatie over hun kinderen 

op het dagverblijf en de BSO vroeger vaak 

zelf door aan de school”, vertelt Sil Brasz, 

locatiemanager bij Marcellinus. “Op dit 

moment gebeurt dit echter al steeds meer 

rechtstreeks in contact tussen opvang en 

onderwijs.” Zeker in een dorp als Boekelo 

blijkt dat beter te werken. “Als school kennen 

we alle kinderen in het dorp en dat kan een 

valkuil vormen. Daarom standaardiseren we 

de overdracht via een hiervoor ontwikkeld 

formulier dat in de hele gemeente Enschede 

gebruikt wordt. Het voelt daardoor nu al 

anders: het vrijblijvende is eraf. Bovendien 

is alle informatie nu terug te vinden.” 

Op weg naar één centrum
“Dit jaar werken we vooral aan het uitrollen 

van het integraal kindcentrum”, vult het 

schoolhoofd aan. “In schooljaar 2014 

willen we een aantal zaken op dit gebied 

geconcretiseerd hebben.” Wat er nog moet 

gebeuren voor het zover is? “Allereerst een 

goede taakverdeling tussen alle partijen. 

Daarna een goede regie. De volgende stap 

is samen het beeld naar het publiek toe 

duidelijk maken en vervolgens voorzichtig 

een programma van activiteiten opzetten.” 

Tussendoor vindt ook de oriëntatie op een 

continurooster op scholen plaats. 

Voor het hele dorp
Sil juicht het allemaal toe en verwacht hier 

veel van. “Ik denk dat hier betere afspraken 

en meer gezamenlijke activiteiten uit 

voortkomen. Ieder weet wat zijn eigen kracht 

is. Die krachten verenigen betekent véél met 

elkaar bereiken in de zorg voor de kinderen.” 

Wat de locatiemanager en het schoolhoofd 

betreft gaat het daarbij niet alleen om de 

eigen schoolkinderen, maar om alle kinderen 

in het dorp. De - mogelijke - bouw van een 

multifunctioneel centrum in Boekelo sluit 

daar prima bij aan. 

Meer kans op succes
“Mijn persoonlijke drive is, dat er in de 

toekomst een heel hulptraject staat rondom 

de kinderen die een beetje zorg nodig 

hebben. Én dat we meer kunnen doen 

met hun mogelijkheden en talenten.  In 

2014 zijn we daar hopelijk nog beter op 

voorbereid. Zo hebben we dan een echte 

warme overdracht, doorgaande leerlijnen 

tussen kinderdagverblijf en school én  goede 

naschoolse opvang gecombineerd met 

naschoolse activiteiten.” Krijgt Nederland 

met al die aandacht en hulp straks de 

ideale kinderen? De Boekelose schoolkracht 

glimlacht. “Dat is wel heel stellig. Laten we 

het erop houden dat we de kans op succes 

voor kinderen vergroten.”

School en opvang zoeken elkaar steeds meer op. Dat is een wens van de overheid en die 

geven basisschool Marcellinus en Kindercentrum Piccolo samen al flink vorm. Werken 

aan het ideale kind is daarbij wat vergezocht, maar alles rondom het kind beter regelen 

staat hier wél centraal. 

Straks ideale kinderen?
Marcellinus in Boekelo zet beste beentje voor

Jeroen Hulsmeijers en Sil Brasz
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Normaal gesproken zijn dit donkere en koude dagen. Maar, ik moet zeggen, er gebeuren op het moment zo veel 

hartverwarmende dingen, dat ik de kachel wel uit kan laten. Hoe dat zit? Het Glazen Huis in Enschede brengt voor 

3FM Serious Request heel Twente in beweging en dus ook heel veel kinderen op heel veel van onze vestigingen.  3FM 

Serious Request vraagt dit jaar aandacht voor de allerkleinsten: miljoenen baby’s die onze hulp nodig hebben om te 

blijven leven. Wist u dat er jaarlijks 5,5 miljoen baby’s sterven door slechte of ontbrekende zorg? Voor, tijdens en na de 

bevalling. Deze stille ramp speelt zich voornamelijk af in Afrika en Zuidoost-Azië, ver van ons bed. Juist daarom is het zo 

belangrijk dat onze kinderen de feiten kennen en solidariteitsgevoel ontwikkelen met kinderen in ontwikkelingslanden. 

Ons jaarthema ‘Samen…goed voor later’ krijgt hiermee een internationaal tintje.

 

Al die mooie, vertederende en spetterende acties maken me trots; de pedagogisch medewerkers zijn het vliegwiel 

achter deze prachtige beweging. Toegegeven, al die activiteiten brengen ook publiciteit. En dat is welkom in een 

tijd waarin de opvang wat terugloopt. Maar laten we eerlijk zijn, jonge kinderen die meeleven met baby’s die geen 

toekomst hebben en vervolgens hun best doen geld bij elkaar te sprokkelen om die kleintjes een lang leven te bieden, 

daar valt al het andere toch bij in het niet? Verhitte gezichtjes tijdens een sponsorloop en dansspektakel, knappe 

koppen die kaarten ontwerpen en een drukker vinden om ze te drukken – wat brengen die kinderen ontzettend goed in 

de praktijk hoe je een verantwoorde, bewuste burger wordt. Daar kunnen wij volwassenen nog wat van leren.

 

Wat dat betreft zet zo’n Glazen Huis ons allemaal weer even op scherp. Natuurlijk doen we mee. Lintjes, schilderijtjes, 

cup cakes en andere lekkernijen. Alle creativiteit wordt uit de kast gehaald om geld bijeen te sprokkelen. Daar staat de 

volgende groep kinderen alweer op de stoep met kerstbakjes en natuurlijk trek ik de portemonnee. Want crisis of niet, 

de baby’s in ontwikkelingslanden hebben ons nodig. Mijn moeders motto: wie geeft wat hij heeft is waard dat ‘ie leeft. 

Misschien wat ouderwets maar daarom niet minder waar(d)!

Christien van Wijk

Directeur-bestuurder

Christien van W
ijk, directeur
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Op weg naar het Glazen Huis!

Hoera, BSO De Knalhut heeft een speeltuin. 

Of eigenlijk… de wijk Stroinkslanden heeft 

een speeltuin! Het dankbare resultaat van 

inzet van drie partijen in de wijk. Hoe dat zo 

begon? “Half februari opende de BSO aan de 

Reerinklanden”, vertelt Herma Schoenmaker, 

locatiemanager van Kindercentrum De 

Toverbal, waar BSO De Knalhut onder valt. 

“De offi ciële opening stelden we toen uit, 

omdat ons eigen omheinde speelterrein 

nog moest worden aangelegd. Ook het 

buurtspeelterrein eromheen was hoognodig 

aan een opknapbeurt toe.” 

Koppen, handen en centen
Herma sprak vervolgens met de 

buurtcommissie (BTS) en stadsdeel Zuid/

gemeente Enschede. Samen staken ze de 

koppen, de handen en de centen bij elkaar 

voor een compleet nieuwe speeltuin in 

de wijk. Eind september opende die en 

dat gebeurde tegelijk met de offi ciële 

opening van BSO De Knalhut. Een fancy fair 

(opbrengst voor kunstgrasvoetbalveld bij de 

speeltuin!) en andere leuke activiteiten voor 

de hele wijk volgden. 
Volg ons

Buurtspeeltuin
brengt iedereen dichterbij

Vanaf 1 januari 2013 gaat de Little Prince een 

extra dag open. Uw kind kan hier dan terecht 

van maandag tot en met donderdag van 

7:30 tot 14:45 uur. Zo’n halve middag is fl exibel, heel 

uniek binnen SKE en sluit vooral aan op de groeiende 

vraag van ouders naar fl exibele opvang. 

The Little Prince is de eerste tweetalige peuteropvang in de 

regio Enschede. Hier vinden peuters van alle nationaliteiten 

een veilige, speelse en uitdagende omgeving om zich breed te 

ontwikkelen. Onderdeel daarvan? Ongemerkt bezig zijn met een 

soepele overstap naar het regulier (Engels- of Nederlandstalige) 

basisonderwijs hier of elders in de wereld.

• Merry christmas and a happy new year (Engels)

• Meri kirihimete me ngá mihi o te tau hou ki a koutou katoa (Maori)

• Geseënde Kersfees en voorspoedige nuwe jaar (Zuid-Afrikaans)

• Feliz navidad e prospero ano novo (Spaans/Argentinië)

• Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet (Hongaars)

•   (Arabisch)

• Noeliniz ve yeni yiliniz kutlu olsun (Turks)

The Little Prince langer open

“Merry Christmas and a happy New Year”

 
Vier redenen  om te 
kiezen voor tweetalig 
peuteronderwijs

•   U (bent Engelstalig en)  werkt voor een internationaal 

bedrijf in Nederland; 

•   U woonde een tijd in het buitenland en zit nu weer in 

Nederland; 

•  U vindt het belangrijk uw kind alvast te laten wennen 

aan een tweede taal; 

•   Tweetalige opgevoede mensen zijn volgens onderzoek 

aantoonbaar fl exibeler en creatiever. 
C H I L D  C A R E  B Y  S K E  K I N D E R O P V A N G

Actie van bewoners Stroinkslanden, SKE en gemeente Enschede

Wonen in wijken
“Hoe we samen die speeltuin hebben 

bereikt, dat is precies hoe SKE kijkt naar 

haar plek in de wijk. Een kind is immers 

onderdeel van een gezin. Een gezin vormt 

weer onderdeel van een wijk, net als SKE en 

de scholen. BSO De Knalhut helpt dan ook 

graag mee aan goed opgroeien en wonen in 

de wijk.” Bijvoorbeeld met de drie scholen 

aan de overkant van de straat (Het Vastert, 

Drakensteyn en Godfried Bomansschool) en 

de twee scholen op vijf minuten loopafstand 

(De Regenboog en ‘t Stroink). “We richten 

ons graag op wat kinderen, hun ouders 

en scholen wensen. En waar we goed in 

zijn - het begeleiden van de 

ontwikkeling van kinderen 

- dat doen we gewoon 

graag samen met 

anderen!” 

Hoe ga je om met al die nationaliteiten? Ellen Bakker, pedagogisch 

medewerker, maakt daarvoor onder andere gebruik van ‘sandwiching’: “Je 

vertelt iets in het Engels, vervolgens probeer je het in de moedertaal en dan 

weer in het Engels.  In combinatie met gebaren begrijpen kinderen alles 

heel snel. Met hen en de ouders hebben we de kerst- en nieuwjaarswensen 

op een rij gezet. Namens de kinderen en mijzelf: fi jne kerstdagen en een 

gelukkig nieuwjaar!”
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Thuis op het 
kinderdagverblijf

In Berlijn hebben veel kinderdagverblijven 

een familiemuur. Bij sommige hingen de 

wanden vol familiefoto’s. Op ooghoogte 

van de kinderen, om ze goed te kunnen 

bekijken en er met anderen over te praten. 

Bij de Thomas Mann Grundschule maakten 

kinderen er zelfs een heuse straat van.

Pedagogisch kader: trots

Familiefoto’s aan de muur zijn leuk en 

hebben ook een pedagogisch verhaal. Ze 

dragen bij aan een gevoel van ‘erbij horen’. 

Er wordt een verbinding gelegd tussen 

leven thuis en dat op het kinderdagverblijf. 

Het kind is trots op zijn of haar ouders. De 

familiemuur geeft pedagogisch medewerkers 

ook een ingang om een vertrouwde relatie 

op te bouwen met de ouders. Hoe? Door 

informatie uit te wisselen, interesse te tonen 

voor de opvattingen en gewoonten van 

ouders en die een plek te geven in de opvang. 

Foto’s van het huis, van papa en mama, opa 

en oma, huisdieren - alles mag op de muur. 

Die verbinding in beelden geeft kinderen 

houvast. Het biedt een gevoel van veiligheid 

en van ‘ik mag er zijn’.

Praktisch

Waar te weinig ruimte is om een muur te 

beplakken, kun je ook een familiemap maken. 

Ieder kind krijgt een vel A4 - kleur naar 

keuze - mee naar huis. Dit kan hij of zij naar 

eigen idee versieren en beplakken. Alles wat 

voor het kind belangrijk is, mag erop; foto’s 

van familieleden, stickers van Cars, Hello 

Kitty of Dora enzovoort. Niet ingewikkeld 

om te organiseren, wel waardevol voor de 

kinderen!

Elke dag naar buiten
In Berlijn gaan de kinderen heel veel naar 

buiten. Of het nu warm, koud of nat weer is. 

Het kinderdagverblijf zorgt voor passende 

buitenkleding; van regenbroeken en -laarzen 

tot winterjassen. In Nederland schijnt ook 

niet alle dagen de zon, dus moeten we ook 

met slecht weer buiten kunnen spelen. 

Pedagogisch kader: ontdekken

Buiten is heel veel te ontdekken. 

Regenwormen die door de regen naar boven 

komen, over de regenplassen springen, 

bloemen en kruiden vinden, bouwen met 

zand, stenen en stokken. Waait de wind 

hard? Is de regen koud? Regent het hard? 

Hoe voelt sneeuw? En wat kun je daarmee 

doen? De kinderen ontdekken dat allemaal 

door buiten te spelen.

Praktisch

In Nederland hebben kinderdagverblijven 

geen extra kleding. Misschien kunnen 

we dat samen met ouders organiseren? 

Bijvoorbeeld door bij de natte en koude 

seizoenen kledingadvies te geven, zodat 

iedereen altijd naar buiten kan.

www.skekinderopvang.nl

Kinderopvang 

in beeld
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Berlijnse inspiratie

Volg het op Facebook

Half december vonden allerlei kerstmarkten 

plaats. Zoals bij De Grote Tuin, De Meiboom, 

De Krielhoek, Villa BonBini en de Hengelose 

vestigingen De Hartendief en De Klaproos. 

Bekijk alles op www.facebook.com/

skekinderopvang. En vergeet niet ons te 

liken, dan blijft u op de hoogte!

De thermometer 
De thermometer staat inmiddels op 5300 euro. 

De opbrengst van alle kerstmarkten komt daar 

nog bij! Op woensdag 19 december bieden 

we een grote cheque aan bij het Glazen Huis. 

Als alles volgens plan loopt, gaan de oudere 

kinderen van de BSO’s nog iets heel leuks doen. 

Wat dat is, blijft nog even een verrassing! 

www.skekinderopvang.nl/sr

Feestje bij BSO Noord Kids: wethouder Jeroen 

Hatenboer kwam langs dankzij een brief van Sara. 

Daarin vroeg ze hem om ‘maar héééél eventjes te 

komen’. Vervolgens ging hij met Sara alle activiteiten van die middag langs. De klapper? Een 

optreden van de kinderen! Lotte, Indy, Maarten, Liam, Anton, Zoë, Sefa, Samuel, Raaf en Jayvey 

deden allemaal hun eigen originele dans op stoere of juist liefl ijke muziek. Sefa liet nog een 

supercoole rap horen, die komt straks vast terug op MTV! Maarten en Linda bespeelden de hobo en 

altblokfl uit, doe dat maar eens na! Na een daverend applaus sloten we deze supergezellige middag 

weer af. Mét….120 euro voor Serious Request!!! 

Kindercentrum Eigenwijs haalde eind november 285 euro op tijdens 

een speelgoed- en kledingbeurs. Natuurlijk werd er ook veel lekkers, 

zoals kniepertjes en cupcakes, verkocht.

Kindercentrum De Krielhoek, De ToverTuin en De Helmerhoek  

verzamelden lege fl essen en maakten hun eigen thermometer voor de 

opbrengst. 

Kindercentrum De Klaproos en De Hartendief  haalden op 

3 november 575 euro op door lekkere hapjes te maken en te verkopen 

tijdens de Startersdag van de Kamer van Koophandel.

De Bouwhuis Braderie  in september leverde 120 euro aan verkochte 

SKE-armbandjes op. Initiatiefnemer De Esmarke bracht alle vestigingen 

van SKE Serious Request armbandjes. Plan is om alle 12.000 stuks te 

verkopen. De teller staat inmiddels op 1100 euro.

BSO Het Wooldrik, Het Speelveld, Drakensteyn, Alfonsus en 

De Groene Draak lieten op 29 november de kinderen meedoen aan de Pietenloop. 

De buurt sponsorde hen en dat leverde een bedrag op van 300 euro.

BSO Het Wooldrik maakte met de kinderen kerstkaarten en vroeg 

een drukkerij ze te drukken. Ouders zijn zeer enthousiast! De kaarten 

worden als setje verkocht. Daarnaast verkopen medewerkers en kinderen 

zelfgemaakte koekjes.

SKE Kinderopvang - Bezoekadres: Wethouder Nijhuisstraat 1, 7545 NA Enschede - Postadres: Postbus 3827, 7500 DV Enschede 
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Buitenlandstage 2012
SKE in actie voor Serious Request

Dit najaar bezochten pedagogisch medewerkers AnneMieke te Spenke en Nicky 

Emde twee weken een aantal kinderdagverblijven en scholen in Berlijn. De stages, 

die twee weken duren, worden fi nancieel ondersteund door de EU. Door het 

meekijken en meewerken deden ze heel veel inspiratie op. Twee voorbeelden.

De kinderen van SKE kinderopvang zijn al een paar maanden actief voor 

Serious Request. Het goede doel van dit jaar: terugdringen van babysterfte. 

Hier volgt een overzicht van (een deel van) alle goede, lieve, aandoenlijke en 

creatieve initiatieven.

Glazen huis, 
we komen eraan!
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