praatjes
Nieuwsbrief voor ouders - Uitgave oktober 2012 – Editie Abcoude
Welkom bij de eerste editie van BORUS Praatjes
Voor u als ouders/verzorgers is het leuk om op de hoogte
gehouden te worden van het reilen en zeilen van BORUS
Kinderopvang. Natuurlijk krijgt u al veel informatie van de
pedagogisch medewerkers van de groepen, maar deze
info betreft BORUS algemeen. Elke vestiging heeft naast
de algemene informatie, leuke foto’s en anekdotes van de
vestiging zelf. Wij wensen u veel leesplezier!

Vroeg, midden, laat, regulier
Kortom… meer service voor u!
In samenspraak met OuderCommissies en ouders zijn er
een aantal mogelijkheden gecreëerd om uw kind bij
BORUS Kinderopvang te brengen zoals het u het beste
uitkomt. Ingaande 1 januari 2013 kunt u als klant van
BORUS Kinderopvang kiezen uit vier overeenkomsten
voor hele dagopname.
‘Vroege groep’ : 7.15 uur tot 17.15 uur
‘Midden groep’ : 8.00 uur tot 18.00 uur
‘Late groep’ :
8.30 uur tot 18.30 uur
‘Reguliere groep’ 7.15 uur tot 18.30 uur
Maar….. er is natuurlijk een maar ! U moet zich dan aan
de afspraak van halen en brengen houden zoals deze
is vastgelegd. Brengt u te vroeg en/of haalt u te laat uw
kind(eren) op, dan geldt een ander tarief.
Margo van Loon, directie
Foto links: v.l.n.r. notaris Frank Sterel, Stephan van den
Oetelaar, Jan Steines (voorzitter S4S), Koert-Jan de Bruijn
(acteur) en Daniël Steines.

Mede dankzij steun van aantal belangrijke zakenpartners*:

Jarig BORUS Kinderopvang doneert
€16.500 aan Support4Specials

Op zaterdag 8 september j.l. heeft BORUS Kinderopvang,
onder overweldigende belangstelling, haar 15 jarig bestaan
gevierd op haar locatie aan het Zijdelveld 23 in Uithoorn.
Deze bijzondere dag wenste het jubilerende BORUS te
verbinden aan een goed doel gericht op kinderen. Gekozen is voor de stichting Support4Specials. De stichting
S4S zet zich al vele jaren in voor de behandeling van
kinderen met een beperking. Er bestaat voor deze kinderen een therapie waarmee al vele jaren ongelofelijke
resultaten behaald worden. Vanuit alle continenten worden
kinderen naar Curaçao gebracht om daar de zogenoemde
‘dolfijntherapie’ te ondergaan. De resultaten van deze tien-

daagse therapie zijn verbluffend. Kinderen die niet konden
praten blijken ineens te gaan praten. Er wordt enorme
vooruitgang geboekt op het gebied van motoriek en
sociale vaardigheden. Ouders van behandelde kinderen
zeggen een ‘ander’ kind terug te hebben gekregen.
Deze therapie is helaas niet voor ieder kind weggelegd.
Het is dankzij de enorme inspanning van de stichting Support4Specials, en met name de familie Steines, dat ieder
jaar een aantal Nederlandse kinderen in Curaçao behandeld kunnen worden. BORUS beschouwt het als een
eer om, samen met haar zakenpartners, deze geweldige
stichting een steuntje in de rug te mogen geven.”
Zie ook: www.support4specials.nl.
*ABN Amro, 4Building, Autogroep Maas, De Raad bouw, Vaessen bouwgroep, Blenheim advocaten, Klassehout.

Even voorstellen:

Het backoffice team op Zijdelveld 21
Anja (rechts op de foto) is verantwoordelijk voor de planning & administratie. Mariska (in het midden) verzorgt o.a.
de crediteurenadministratie en Debby de personeelsdossiers. Belt u naar 0297-522182 dan krijgt u zeker
een van hen aan de telefoon. Zij beantwoorden uw
vragen of kunnen u doorverbinden naar de
persoon die u zoekt.
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BORUS uitbreidingen

Oei, ik groei!
BORUS groeit en heeft een aantal nieuwe vestigingen
geopend in Nieuw-Vennep, Uithoorn-De Legmeer en Abcoude. Welkom!
Sinds 3 september 2012 zijn in
gebruik genomen:
BORUS Nieuw-Vennep. Deze vestiging biedt plaats aan zes groepen
dagopvang, die elk maximaal 12
kinderen in de leeftijd van 10 weken tot 4 jaar plaats bieden. Voor
de Naschoolse opvang kunnen er
drie groepen van 20 kinderen geplaatst worden. Yvette v.d. Linden
zwaait hier de scepter.
En BORUS Uithoorn-De Legmeer.
Deze vestiging biedt plaats aan twee groepen dagopvang
van maximaal 12 kinderen en één groep voor de Naschoolse opvang van maximaal 20 kinderen.
Jacqueline en Michelle zijn hier als PM’er werkzaam en
werken onder de supervisie van Nanda Portenge (vestigingsmanager van o.a. BORUS Uithoorn – Zijdelveld).

De BORUS website is geheel vernieuwd!
Kijk snel op www.borus.nl.

Op 22 oktober jl. werd het nieuwe pand van BORUS in
Abcoude, aan de Leo Dongelmansstraat 13 in gebruik
genomen.
Het was een enorme klus voor
Vera Knoop en haar team de
kinderen goed voor te bereiden en
ook te zorgen dat de daadwerkelijke verhuizing zo goed mogelijk
verliep.
Ze zitten nu in een fantastisch
mooi pand. (Al zullen ze nog wel
eens terug denken aan hun tijdelijke maar knusse behuizing aan
de Koppeldijk).
Over dit pand valt veel te vertellen!
Bij BORUS Kinderopvang speelt de kwaliteit van de
accommodatie een zeer belangrijke rol. Om kwalitatief
hoogwaardige en professionele kinderopvang aan te
bieden, moeten alle elementen rondom BORUS bijdragen
aan een continue kwaliteit en verbetering hiervan. Vanuit
deze visie worden ook de nieuwe vestigingen gebouwd. Al
vanaf het moment dat de eerste schets door de architect
wordt gemaakt, is BORUS al bezig om het hele ontwerp
“kinderopvang-proof” te krijgen.
BORUS is zich niet alleen zeer bewust van het feit dat de
accommodatie een belangrijke rol speelt in de dagelijkse
opvang van uw kind maar wil ook graag d.m.v. bewust
omgaan met energie een bijdrage leveren aan de toekomst van de kinderen. Bij de nieuwe vesting van BORUS
in Abcoude is hier nadrukkelijk rekening mee gehouden.
Zo wordt er gebruik gemaakt van een WKO (warmtekoude-opslag) systeem om het kinderdagverblijf ’s winters
te verwarmen en ’s zomers te koelen. De warmte wordt
via bronnen die meer dan 80 meter diep gaan op verschillende plekken van het terrein naar boven gepompt en
gebruikt om de vloeren en de speciale luchtventilatie in het
gehele pand te verwarmen en ’s zomers koel te houden.
BORUS Abcoude heeft dan ook geen gasaansluiting voor
bijvoorbeeld de centrale verwarming.
Niet alleen gaat BORUS verantwoord met gasverbruik om,
maar in Abcoude wordt ook nog eens eigen opgewekte
elektriciteit gebruikt op het kinderdagverblijf. In totaal liggen er wel 40 zonnepanelen die proberen elk zonnestraaltje (zelfs in Nederland) om te zetten naar de benodigde
elektriciteit.
Op deze manier probeert BORUS aan de éne kant een
perfecte accommodatie te creëren voor een comfortabele
en persoonlijke ontwikkeling van uw kind maar aan de
andere kant ook de wereld door te geven aan de volgende
generatie.
Robert-Jan van der Pouw, project coördinator
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Het BORUS serviceteam
Richard en Joey Zaal (jawel, vader en zoon!). Het serviceteam waar BORUS niet zonder kan. Al 16 jaar zorgt Richard
ervoor dat alles bij alle BORUS vestigingen piekfijn op
orde blijft. Joey werkt al een aantal jaren als leerling bij zijn
vader.
Niet alleen de kleine werkzaamheden voeren ze uit voor
BORUS, ook de afwerking binnen van de nieuw gebouwde
panden nemen zij voor een groot deel voor hun rekening.
Timmerwerk, stukadoren, behangen, betegelen, monteren
sanitair, kortom alles kunnen zij. Het betekent wel dat zij
vaak ’s avonds of in het weekend moet werken, want dan
zijn er geen kinderen op de groepen en is het veilig om de
werkzaamheden uit te voeren.

Wat is 3+?
3+ is een programma voor kinderen
van 3 jaar en ouder (totdat ze BORUS
verlaten). Een aantal dagdelen per
week worden deze kinderen uit hun
groep gehaald en bij elkaar gebracht
in het 3+ lokaal. Hier wordt hen, in
hetzelfde thema van de groepen, meer
uitdagender activiteiten aangeboden. De
3+ activiteiten zijn een aanvulling op dat wat
aangeboden wordt binnen de groepen en bieden uitdaging
en verrijking bij het ontwikkelen van persoonlijke en sociale
vaardigheden, als voorbereiding op de basisschool.

Brandoefening
Volgens de richtlijnen van de GGD
moeten alle vestigingen minstens
1 x per jaar een brandoefening
houden. Zo voorkom je paniek bij
leidsters en kinderen als er echt iets
aan de hand is. Dinsdag 25 september jl. is er brandoefening geweest
bij BORUS Hoofddorp - Floriande
en Maurits (3 jaar) kan hier na lang
nadenken het volgende over vertellen: “Toen ging de bel en toen moesten we de trap af, de
baby’s moesten in bed en brandweer Sam (!) heeft het vuur
uitgeblazen! Niet met z’n mond maar met de slang. En nu is
hij weg!”

Colofon
BORUS Praatjes wordt uitgegeven voor ouders/verzorgers
van de bij de BORUS Kinderopvang aangesloten vestigingen
en verschijnt twee keer per jaar.
Redactie-adres: Zijdelveld 21, 1421TG Uithoorn
e-mail: elly@borus.nl

Naam: BORUS de beer
Adres: Kinderdagverblijf BORUS
Geboortedatum: 5-09-2012
School: KDV BORUS
Leukste op school:
Knuffelen en spelen.
Hobby’s: Winterslaap houden
Sport: Dansen
Idool: Mijn berenpapa en berenmama.
Lievelingslied: Tjoe Tjoe Wha en Berend Botje.
Lievelingsboek: 365 berenverhaaltjes.
Lievelingsfilm: Brother bear.
Lievelingsdier: Bruine Beren.
Lievelingseten: Fruit
Het leukste vind ik: Spelen met kinderen.
Niet leuk vind ik: Ruzie maken.
Later word ik: BERENGROOT.

s
u
r
o
B

Groetjes van

Het KlantTevredenheidsOnderzoek
BORUS is KIWA gecertificeerd! Kiwa is een internationaal
opererend kwaliteitszorgbedrijf, dat voortdurend bezig is
om processen, producten, medewerkers en organisaties te
verbeteren. Dat betekent voor BORUS dat wij ons moeten
houden aan de eisen die dit bedrijf stelt.
Een van die eisen is het houden van
een KlantTevredenheidsOnderzoek.
Binnenkort ontvangt u meer informatie hierover want wij gaan weer een
onderzoek uitvoeren onder de ouders/
verzorgers van alle vestigingen.
Wij hopen dat velen van u de moeite
willen nemen om dit onderzoek in
te vullen. Het is voor ons
waardevolle informatie.
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NSO activiteiten
De NaSchoolse opvang bij BORUS biedt opvang voor
kinderen van 4 – 13 jaar (bassischool) na schooltijd. De
kinderen komen naar BORUS of worden gehaald met
een van onze eigen busjes. Er is tijd om te relaxen en tijd
om mee te doen aan activiteiten. Er wordt gewerkt met
een thema waaraan je allerlei bezigheden kunt koppelen;
muziek, zang, dans, theater, cultuur, creatief zijn, actief
onderzoeken etc.
Tijdens de vakanties is er opvang voor hele dagen. Er
wordt een thema uitgewerkt waar de kinderen hele dagen
mee kunnen bezig zijn. En, wanneer mogelijk, gaan ze ‘op
expeditie’.
Ook worden er workshops aangeboden; bij BORUS zijn er
al verschillende helemaal uitgewerkt en de kinderen reageren hier heel positief op.
BORUS Culinair
Een aantal keren per
(school) jaar wordt er een
kook workshop gehouden.
De kinderen krijgen een
mooi BORUS schort aan.
Er wordt een recept uitgekozen, de kinderen gaan aan de
slag en ze mogen het zelf opeten, of soms mee naar huis
nemen. Misschien zijn de recepten zo lekker, dat wij ze u
niet willen onthouden en aan het einde van het (school)
jaar een BORUS culinair boekje maken met alle recepten
erin!
BORUS English lessons
Onze kinderen worden overspoeld met de Engelse taal.
Televisie, films en zoveel Engelse termen waar ze al mee
bekend zijn. Ze googlen, e-mailen, chillen, gamen, etc. Bij
BORUS NSO krijgen ze de kans om mee te doen met een
workshop Engels. Op speelse wijze worden bijv. met een
memory spel colours and
shapes geleerd. Of begroetingen, namen van
gezinsleden, plaatsen,
dingen in huis.
Kortom, een mooie start
om Engels te leren.
Er zijn nog een aantal workshops in voorbereiding. We zullen u binnenkort hierover informeren, maar dat de kinderen enthousiast zullen zijn, dat weten wij nu al zeker.

Uk en Puk nemen hun intrek bij
BORUS Hoofddorp-Floriande
Op dit moment zijn wij bij BORUS in Hoofddorp in het kader van de taallijn bezig met Uk en Puk. Dit is een nieuwe
methode van werken met thema’s om de kinderen meer te
leren en in aanraking laten komen met alledaagse dingen.
We werken met een pop genaamd Uk. Het thema waar
we nu mee bezig zijn is knuffels. Alle groepen hebben een
grote kist gekregen met daarin pop Uk, een leesboek over
beer Sam die naar bed gebracht wordt door zijn mama.
Een vertelplatenboek over Fati die zijn knuffel kwijt is en
knieplaten voor de kleinste kinderen onder ons met daarop
knuffels. Ook zit er een pyjama, een tandenborstel, tandpasta en een wekker in voor Uk.
Tijdens dit thema zijn alle groepen bezig met knutsels die
ook met het knuffel thema te maken hebben. Zo maken ze
o.a. een beer die ze beplakken met lapjes en een lampje
voor het donker. Ook leren ze Uk aan en uitkleden en hem
naar bed te brengen.
Planning
Per week krijgen de groepen een planning waar ze precies
zien wanneer ze welke knutsels of activiteiten kunnen
uitvoeren.
Zo wordt er o.a verstoppertje gespeeld. De kinderen
zoeken dan naar een knuffel. Ook wordt er gedanst op het
liedje Snuffeltje van Kabouter Plop. Voor de baby’s is er
een speciale cd gemaakt met muziek zodat ze verschillende geluiden ontdekken.
Het thema zal zes weken gaan duren en daarna wordt
de kist van Uk weer gevuld met spullen voor het nieuwe
thema.
Ook voor andere vestigingen
Deze methode is zo enthousiast ontvangen door de kinderen en de ouders/verzorgers, dat heel snel alle andere
vestigingen hier ook mee gaan werken.

