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Inleiding: 

Hierbij de eerste nieuwsbrief van 2014.   
Ik wens allereerst iedereen een uitdagend, inspirerend 
en kindvriendelijk nieuw jaar en een prettige 
samenwerking toe. Een jaar waarbinnen zeker weer 
de nodige veranderingen zullen komen, maar waarbij 
de belangen van de kinderen voorop zullen blijven 
staan.  
 
Elly van Holland 
Manager Doomijn  
 

Ontwikkeling klant portaal: 

Afgelopen jaar is er achter de schermen heel hard 
gewerkt en getest aan het verder digitaliseren van 
onze producten en dienstverlening. Zowel voor ouders 
als voor medewerkers hopen we hier een mooie slag 
in te maken qua efficiënt werken en 

klantvriendelijkheid.  

In ons systeem KidsVision 5.0 is het mogelijk 
een klantportaal te gebruiken. Op dit 
afgesloten portaal (er kan alleen op ingelogd 
worden) kunnen ouders straks opvang 
aanvragen, wijzigen en beëindigen. Tevens is 

het mogelijk facturen, jaaropgaven, 
vragenlijsten etc op het portaal te posten voor 
een ouder. Naast dit klantportaal is er ook een 

vestigingenportaal en medewerkersportaal.  

Het inzetten van een klantportaal sluit aan bij 
de huidige wensen van een groot deel van 
onze ouders: digitalisering en ook ’s avonds je 
zaken kunnen regelen. Bovendien draagt het 
portaal bij aan efficiëntere processen en is het 
goed voor het milieu (minder papier en 
printen). 
 
Op korte termijn gaan ook de Doomijn locaties 
in Zwolle Zuid en Windesheim over op het 
nieuwe systeem. U zult u hier binnenkort 
verder over geïnformeerd worden 
 

Uitbreiding oudercommissie: 

Op locatie Geert Grooteweg is al langere tijd een 
oudercommissie actief. Zij overleggen max 4 maal per 
jaar met de manager Doomijn over locatie en 
organisatie zaken. Doomijn hecht veel waarde aan 
deze oudercommissie en de door hen aangedragen 
verbeter of discussiepunten. Daar zowel de Marshof 
en de Flores Radewijnschool onder één schooldirectie 
vallen en beide locaties samenwerken met Doomijn 
zou het fijn zijn als we de al bestaande 
oudercommissie kunnen uitbreiden met een 
oudervertegenwoordiging van Doomijn locatie 
Tichelmeesterlaan. Het liefst met minimaal 1 ouder 
met een kind op het KDV , 1 ouder vanuit de PSZ en 1 
of 2 ouders vanuit de BSO (onderbouw en 
bovenbouw). Ouders met interesse om zitting te 
nemen in de oudercommissie kunnen zich aanmelden 
via de pedagogisch medewerkers op de eigen locatie. 
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Brede School ontwikkelingen: 

Afgelopen jaar hebben we ons vooral intern bezig 
gehouden met kennismaken en kijk krijgen op elkaars 
visie, werkwijze en methodieken. Die blijken veel 
dichter bij elkaar te liggen dan velen dachten. Komend 
jaar willen we vooral richten op doorgaande leer en 
zorg lijnen en gezamenlijk activiteitenaanbod. Zowel 
op de Marshof als op de Flores Radewijnschool 
hebben medewerkers kinderopvang met enige 
regelmaat overleg met de leerkrachten (m.n. in de 
onderbouw). Onderwerpen die hier behandeld worden 
zijn bijv. afstemmen activiteiten , thematisch werken 
maar ook aan wennen van kinderen uit psz of kdv in 
de kleuterklassen en/of zorg delen. Uiteraard blijven 
ouders onze eerste en belangrijkste gesprekspartner. 
 

KDV groep: 
 
Binnen de KDV groep van locatie Geert Grooteweg 
zijn nog enkele plekken vrij. Indien u belangstelling 
heeft voor (extra) kinderopvang kunt u meer informatie 
verkrijgen via de medewerkers op locatie en onze 
afdeling klantenservice. 
 
Voor de komende periode staat het aanbrengen van 
verbeteringen van het buitenterrein KDV/PSZ voor 
locatie Geert Grooteweg op de agenda. 
 
Voor de KDV groep op locatie Tichelmeesterlaan 
verzoeken wij vooral ouders met een vraag naar 
woensdag of vrijdagopvang zich aan te melden. Bij 
voldoende aanmeldingen (min. 5 per dagdeel) kunnen 
we ook op deze dagdelen kinderopvang aanbieden  
 
Bij belangstelling aan hele of halve dagopvang kunt u 
contact opnemen met onze afdeling klantenservice: 
038-4214521 
 
Collega Ester van der Krieke-Maat (KDV  
Tichelmeesterlaan) is 21 december bevallen van een 
gezonde zoon genaamd Dano. Ook op deze manier 
nog een keer van harte gefeliciteerd met jullie zoon en 
broertje. 
 
Karima Al Fredji (Doomijn Flex) zal Ester tot haar 
terugkeer (ca. April) vervangen op deze locatie. 
 

PSZ ontwikkelingen: 
Binnen Doomijn is er –mede als gevolg van landelijke 
ontwikkelingen- een reorganisatie gaande binnen de 
PSZ..  
 
Vooralsnog lijkt dit geen gevolgen te hebben 
voor locatie Tichelmeesterlaan en Geert 
Grooteweg, maar e.e.a. is en blijft afhankelijk 
van de verdere landelijke en interne 

ontwikkelingen welke voor met name VVE 
speelzalen veranderingen met zich mee gaan 
brengen. Wij streven er naar om rond zomer 2014 
duidelijkheid te hebben over wat dit definitief gaat 
betekenen voor de Doomijn speelzalen en hun 
medewerkers. 
 

BSO ontwikkelingen > Geert Grooteweg: 
 
Op dit moment hebben we op locatie Geert 
Grooteweg een wachtlijst voor de maandaggroep 
BSO. Dit heeft te maken met de door de overheid 
vastgestelde leidster kind ratio. 1 pedagogisch 
medewerker mag max. 10 kinderen opvangen. En 
BSO kinderen mogen niet worden meegeteld in bijv 
een tegelijkertijd draaiende KDV groep.  Pas bij 5 á 7 
nieuwe BSO kinderen kan er ook kostendekkend een 
2

de
 kracht worden ingezet.  

 
Door bovenstaande zaken kunnen op dit moment 
broertjes en zusjes van al geplaatste kinderen niet 
opgevangen worden.  
Op de dinsdag en donderdagmiddagen is er nog wel 
volop plek voor (nieuwe) kinderen. Nieuwe kinderen 
zijn dan ook van harte welkom. Mogelijk zijn er ook 
ouders die van dagdeel kunnen of willen ruilen 
waardoor er nieuwe mogelijkheden ontstaan. Indien u 
in u directe omgeving mensen kent die BSO opvang 
overwegen attendeer hen dan op de mogelijkheden 
binnen deze locatie. Wij doen ons uiterste best om alle 
klanten tevreden te houden en zoeken graag samen 
met u naar oplossingen en verbeteringen in het belang 
van kinderen en hun ouders.. 
 
BSO medewerker Jansje van Brussel is de afgelopen 
maanden actief bezig geweest om de BSO locatie nog 
leuker en aantrekkelijker te maken voor de kinderen. 
Bij de laatste GGD controle kreeg zij hier een zeer 
positieve feedback op van de controleur. De ingezette 
verbeteringen/veranderingen vielen duidelijk op. 
Complimenten voor Jansje zijn dan ook zeker op zijn 
plek. Ook hier geldt dat hoe hoger de BSO bezetting 
en hoe meer medewerkers er kunnen/mogen werken, 
hoe makkelijker en aantrekkelijker we activiteiten 
kunnen ontwikkelen en aanbieden waarbij we ook 
makkelijker kunnen opsplitsen in leeftijdsgroepen of 
interesses van kinderen.. 
 
Binnenkort kunt u de BSO groep ook volgen op twitter. 
Jansje zal u hier graag verder over informeren. 
 
Op korte termijn zal er een overleg plaatsvinden 
tussen de schoolleiding en Doomijn over de 
mogelijkheden om onder gezamenlijke vlag 
naschoolse activiteiten i.s.m. de BSO aan te gaan 
bieden. Een aantal mooie natuur activiteiten die door 
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tot voor kort door ouders/vrijwilligers werd gedraaid 
dreigt nu te stoppen. De BSO wil zich tegelijkertijd 
meer profileren in het dorp. Hier lijken kansen en 
mogelijkheden te liggen. Wij zijn benieuwd naar de 
wensen van ouders t.a.v. een naschools aanbod.  
Bespreek uw ideeën hierover zeker eens met Jansje, 
dan nemen we uw wensen mee in ons overleg. Ook 
ouders die tijd en zin hebben om mee te helpen bij 
activiteiten of zelf een activiteit in workshopvorm zou 
kunnen of willen aanbieden  na schooltijd roepen we 
op om zich te melden. 
 

BSO ontwikkelingen >Tichelmeesterlaan 
 
Op locatie Tichelmeesterlaan zijn de BSO 
medewerkers inmiddels ook ervaren verhuizers. 
Vrijdag 17 januari hebben zij de bovenbouw groep van 
deze locatie wederom verhuisd. Ditmaal naar een 
groter lokaal in de vleugel Tichelmeesterlaan 49.  
Op de levering van nog een aantal nieuwe kasten na  
lijkt alles klaar voor gebruik. Door deze interne 
verhuizing zitten alle kinderopvanggroepen nu (weer) 
in 1 vleugel waardoor samenwerken en activiteiten 
aanbod nog beter vorm kunnen gaan krijgen. 
Daarnaast biedt deze grotere ruimte ook weer 
mogelijkheden voor groei in de bezetting.  
 
Voor ouders en kinderen is het prettig dat alle opvang 
groepen nu in één en hetzelfde pand worden 
opgevangen en er minder heen en weer hoeft te 
worden gelopen bij het ophalen van kinderen in 
verschillende groepen. Organisatorisch zijn zaken als 
achterwacht en toezicht op deze manier ook beter 
geborgd. Kortom een win-win situatie voor alle partijen. 
Wij hopen dat kinderen en medewerkers met veel 
plezier zullen spelen en werken in hun nieuwe 
onderkomen. 

 
Doomijn Team O & 0: 
 
O&O staat voor Opvoeden en Opgroeien. 
In dit team zitten zowel medewerkers van 
Welzijn Kinderopvang plus en medewerkers 
van Doomijn. Voor Doomijn zijn dit de 
pedagogisch coach Marjolijn Offringa 
en de VVE coach Fija de With en de 
activiteiten consulenten Margriet Niejenhuis en 
Daniëlla Snijders.  
Het team is er op gericht om de kinderen de 
zorg te bieden die zij nodig hebben en de 
leuke activiteiten uit te zetten waar de kinderen 
van kunnen genieten. De activiteiten worden 
georganiseerd voor kinderdagverblijven, 
BSO’s en peuterspeelzalen. 
 

 

Naschoolse en wijkgerichte activiteiten 

in de buurt: 
 

1. Kinder yoga op school: 

 
Hallo,ik ben Samantha. 
Ik ben 36 jaar en moeder van drie prachtige 
meiden. Sinds kort ben ik met veel 
enthousiasme gestart met Yogapraktijk “Wees 
jezelf.” Ik bied o.a kinderen de mogelijkheid om 
tijdens blokken van 6 weken een 
(yoga)avontuur te komen beleven. 
We gaan dan aan de hand van spelletjes, 
creatieve activiteiten en simpele oefeningen 
hiermee aan de slag. Ieder kind haalt eruit wat 
voor hem/haar goed is. 
Een andere mogelijkheid is om samen met je 
kind een (yoga)avontuur te komen beleven. In 
eerste instantie is deze kans er voor ouders 
met kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. 
Maar dit is natuurlijk ook heel leuk als het kind 
al op school zit. Ben je nieuwsgierig geworden 
of dit ook iets voor jou is, alleen of samen met 
b.v. je vader, moeder, opa of oma, schrijf je 
dan in voor een proefles in de maand Januari.  
Bij voldoende belangstelling start er dan op 
woensdag of vrijdag na schooltijd op 
basisschool de IJsselhof een groep. 
Laat je ouders een mailtje sturen naar 
srossingh@ziggo.nl en je krijgt van mij te 
horen wanneer de proefles is. 
Extra informatie: 
proefles is gratis en vrijblijvend. 
Kosten per blok zijn 36 euro. 
Dit bedrag kan na aanmelding per bank 
worden overgemaakt. 

 

2. Kleedjesmarkt Zwolle Zuid:  
 

Binnenkort is het weer zover: de jaarlijkse 
kleedjesmarkt voor Zwolle-Zuid! Op zaterdag 8 
februari 2014 wordt de markt gehouden voor 
alle grote en kleine blauwvingers. De markt 
belooft weer supergezellig te worden met alles 
helemaal gratis: verkopen, kopen, eten en 
drinken, schmink en ballonnenvouwen. 
Iedereen is welkom van 10 tot 12:30 uur. 
 
Voor de vierde keer opent de Koningskerk zijn 
deuren voor de kleedjesmarkt. Het doel van de 
markt is om iedereen een gezellige dag te 
bieden. De kerk is voor de gelegenheid 
omgetoverd tot een markt waar 
basisschoolkinderen hun spulletjes kunnen 
verkopen. In de huiskamer van de kerk kan 

mailto:srossingh@ziggo.nl
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iedereen gratis koffie en koek halen om daarna 
uitgerust opnieuw op koopjesjacht te gaan.  
 
De Koningskerk is 8 februari geopend van 10 
tot 12:30 uur. Verkopers zijn om 9:30 uur 
welkom om de spullen klaar te zetten. Een 
standplaats voor de markt is gratis. Belangrijk 
is wel dat je je van tevoren aanmeldt via 
www.koningskerk.nl.  
 
Neem voor meer informatie contact op met Jan 
de Beer via beerjg@hotmail.com of 038 – 452 
69 39. 
 

 

Doomijn volgen via social media: 
Altijd als eerste op de hoogte 

van de ontwikkelingen 

binnen Doomijn? Volg ons  

op twitter: @doomijn , via de 

locatie twitter accounts 

(meer info via de eigen 

medewerkers) of  bezoek 

ook eens onze Doomijn Facebook pagina. 

 


