Nieuws van de overblijf van Kinderstralen
Beste ouders/verzorgers,
Scholing medewerkers
Op de Oda school verzorgt Kinderstralen met veel plezier de overblijf van uw kind. Dit
gebeurd met een team vrijwilligers. Jaarlijks worden onze vrijwilligers geschoold via onze
eigen overblijfacademie. Zo kregen ze bijvoorbeeld informatie over hoe je het beste
afspraken kunt maken met kinderen en over hoe je het beste complimenten kunt geven om
positief gedrag van kinderen te stimuleren.
Iedereen heeft na afloop een officieel CRKBO erkend certificaat ontvangen.

Coaching
Ook heeft er de afgelopen weken een coach van Kinderstralen meegelopen met het team
om de kwaliteit waar Kinderstralen voor staat te monitoren en het team ondersteuning te
bieden bij het pedagogisch handelen.
Personele zaken
Binnen het team van Overblijfmedewerkers hebben wij afgelopen week afscheid genomen
van een medewerker. Dit heeft voor wat onrust gezorgd via social media. Dit betreuren wij
zeer. Uiteraard gaan wij met de grootst mogelijke zorg om met onze vrijwillige
medewerkers.
In verband met ziekte vervanging zal de komende periode Marjon Gulickx uw tijdelijke
aanspreekpunt zijn voor de overblijf.
Medische gegevens
Gebruikt uw kind medicijnen, heeft het een allergie, volgt het een dieet of zijn er andere
bijzonderheden die het overblijfteam moet weten? Geef dit dan alstublieft door aan de
coördinator!
Praktische informatie
De coördinator van Kinderstralen op de St. Oda is het eerste contact voor uw praktische
vragen over de overblijf. De coördinator heeft een mobiel nummer waarop u haar,
gedurende beperkte momenten, kunt bereiken: 06 - 42 61 43 93
U kunt ook de voicemail inspreken, u wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld (laat uw
naam en telefoonnummer achter).
Voor onverhoopte klachten belt u met Centraal Bureau: telefoonnummer 030 - 244 00 65
(dagelijks bereikbaar tussen 09:00 en 14:00 uur).
U kunt er ook voor kiezen ons een mail te sturen via los@kinderstralen.nl

