Groenland
De Polderkrant maakt
een reis langs een
groot aantal instellingen in onze wijk en
vraagt ze over hun verleden, heden en toekomst in onze wijk. In
dit nummer bezoeken
we Groenland, het kinderdagverblijf van SDK
kinderopvang aan de
Chico Mendesring in
Oudelandshoek. Locatiemanager Astrid Velt
staat ons te woord en
leidt ons rond.
Erika Terpstra

Het gebouw van Groenland werd op
17 september 1999 feestelijk door
Erika Terpstra geopend. Sindsdien
is er veel veranderd. Oudelandshoek
was toen nog een groeiwijk en nog
lang niet afgebouwd. De ruimte in het
gebouw werd in het begin dan ook
nog niet allemaal benut. Maar Oudelandshoek groeide snel met vooral
nieuwe jonge gezinnen, tweeverdieners veelal, met veel kleine kinderen. Alle ruimten zijn intussen volop
in gebruik met 2 babygroepen tot 2
jaar, 3 peutergroepen tot 4 jaar en 4
BSO-groepen.

Nauwelijks terugloop

Landelijk gaat het slecht met de
Kinderdagverblijven. Er is sprake
van een grote daling van het aantal
kinderen dat er gebruik van maakt.
Astrid Velt: “Gelukkig is de terugloop
bij ons niet zo groot. Wat we vooral
merken is dat de werkloosheid toeneemt en dat betekent dat er minder
kinderen naar het kinderdagverblijf
gaan. Maar dat gebeurt gelukkig
niet zoveel. Ik ben ook heel blij te
merken dat er nauwelijks terugloop
is. De kosten zijn voor de ouders door
de bezuinigingen wel gestegen, maar
ouders zijn bereid te betalen voor de
kwaliteit.

Uk en Puk

Door: Henk van der Maas

Moederdag-actie in mei en juni met behandeling voor
€ 25,00

Schoonheidssalon “Mooi bij Marion”
hoopt met verwenbehandeling op
veel moeders

SDK kinderopvang probeert de
kwaliteit zo hoog mogelijk te krijgen.
Onze medewerkers zijn intussen
echte pedagogische medewerkers
geworden. Zo volgen we voor alle
dagopvanggroepen een pedagogisch programma dat speciaal voor
kinderen van 0-4 jaar is, Uk en Puk,
dat spelenderwijs een brede ontwikkeling stimuleert. Zo wordt de overgang
naar de basisschool voor de kleinsten
heel gemakkelijk. We hebben met de
BSO-groepen een goede samenwerking met zowel de Bever als met de
Johan Friso, onze buren. In het an-

museum of een andere attractie.

SDK kinderopvang waar ook Beverleerlingen opgevangen worden. Een
derde locatie van SDK kinderopvang
in Stadspolders is het Kraaiennest aan
het Selma Lagerlöferf in het schoolgebouw van de Oranje Nassau, waar ook
kinderen van de Geert Groote en de
Griffioen naartoe gaan.

lantcollege. Het feit dat verschillende
boerderijdieren bijna in onze achterRudyard-Kiplingerf
tuin staan, is voor ieder kind natuurlijk Het is even zoeken aan het Rudyardprachtig.
Kiplingerf, maar na een korte speurMarion de Koning, schoonheidsspecialiste
tocht heb ik nummer 272 gevonden
in Stadspolders
en maak ik kennis met Marion. “Ik heb
De Toekomst
En de toekomst van Groenland? De een opleiding Schoonheidsspecialiste “Een voetbad, een reiniging van het ik ook voetbehandelingen toevoegen
wijk is nu heel jong met veel kinderen, van 1½ jaar bij Klimop Opleidingen in gezicht, een heerlijke gezichtsmas- aan de werkzaamheden in mijn samaar dat gaat natuurlijk veranderen. Rotterdam gevolgd. Sinds 3 jaar woon sage met roze olie, een hoofdhuid- lon.” Ideeën heeft Marion genoeg. Nu
Het aantal kleine kinderen neemt af. ik in Stadspolders. Ik woon samen met massage, een chocolademasker, maar hopen dat de toekomst haar
Maar als de economie weer groeit mijn vriend en samen hebben wij een tijdens het masker een hand- of voet- zal toelachen en er voor de schoonneemt ook de vraag naar kinderop- zoontje van 2 jaar. In maart 2014 massage en tot slot een verzorgende heidssalon van Marion mooie jaren
vang toe. Het zal op en neer gaan. hopen wij te gaan trouwen. Door het roze dag- of nachtcrème. Mensen zullen aanbreken.”
Maar de echt grote ontwikkeling die drukke gezinslevens en mijn baan in kunnen hier uiteraard losse behandegaande is, is wel de professionali- de thuiszorg heb ik nog niet de aan- lingen bijboeken,” zegt Marion. Bij haar Schoonheidssalon “Mooi bij Marion”,
sering. Leidsters zijn steeds beter dacht aan mijn schoonheidssalon behandelingen maakt Marion gebruik website: www.mooibijmarion.
opgeleid en zijn echt pedagogische gegeven die ik zou willen. Dit jaar wil van schoonheidsproducten van het nl
medewerksters geworden. Controle ik dat gaan veranderen. In februari
wordt steeds groter. Steeds meer
regels. SDK kinderopvang heeft zelf 29 juni Zomermarkt in en rond het Polderwiel
Toneel in het
ook veiligheid en transparantie hoog
Polderwiel; Celien
op de prioriteitenlijst staan. Zo kunnen Noteer zaterdag 29 juni vast in uw agenda, op deze dag wordt er in en rondom
slaat toe!
bezoekers bij ons niet zomaar naar het Polderwiel een gezellige zomermarkt georganiseerd. Er zijn diverse krabinnen. De deur gaat alleen open na men, van jam tot sieraden en van tassen tot diverse cadeauartikelen.
De Hollandse huishoudster Ceeen vingerafdrukcheck. En via onder Naast de diverse kramen worden er workshops gegeven, is er live muziek lien ontmoet een rijke Canadees
andere een iPad op de groep, onder- en zijn er spelletjes te doen. Aan de jongste bezoekers wordt ook gedacht; die zijn schaapjes op het droge
houden we korte informatielijnen met buiten staat een springkussen.
heeft en op zoek is naar een
de ouders. We mailen bijvoorbeeld In het Café-restaurant bent u van harte welkom voor een hapje en een drankje. vrouw. De eerste ontmoeting is
elke week een foto en/of leuke infor- U bent van harte welkom op zaterdag 29 juni vanaf 11.00 uur in en rondom bij de familie Smits, het werkmatie over hun kind.
het Polderwiel aan het dudok-erf 58.
adres van Celien en familie van
De kinderopvang is sterk in beweging
de Canadees. Meneer Smits zit
en wordt steeds professioneler. Ik zie
FIDOfinancieel aan de grond en ziet
de toekomst dan ook vol vertrouwen
Hondentrimsalon 10 soelaas in het bezoek van de
tegemoet. “
rijke neef. Mevrouw verwacht
jaar

Groene speeltuin

We kunnen merken dat een van de
twee nieuwe directeuren, Jeroen Nusteling, bestuurslid is van Scouting Van
Speijk. Een van de dingen die hij deed
was van ons betegelde speelplein
een prachtig groene speeltuin maken
waar de kinderen zich helemaal kunnen uitleven. Er is zelfs een klimwand
tegen de muur van ons gebouw aangebracht. Gelukkig niet te hoog en met
zacht zand eronder. We krijgen dan
ook vaak bezoek van kinderen van de

Marion de Koning (26)
is schoonheidsspecialiste en heeft sinds 2
jaar haar eigen schoonheidssalon in Stadspolders. Zij ambieert een
fulltime baan in haar
salon, maar in een tijd
waarin de burger bezuinigt, is het nu niet het
juiste moment om deze
uitdaging aan te gaan.
Op dit moment kiest
Marion voor zekerheid
en combineert zij haar
ambitie met een baan
voor 15 uur per week
in de thuiszorg bij Aafje.
“Sinds kort ben ik ook
pas echt serieus bezig
met het promoten van
mijn salon. Ik hoop dat
mijn Moederdag-actie
ertoe bijdraagt dat veel
Kinderen leven zich uit in de nieuwe speeltuin
vrouwen kennis komen
dere gebouw van de Johan Friso zit Johan Frisoschool. Achter Groenland maken met mijn verook de Jungle, een BSO-groep van liggen de dierenverblijven van het Wel- wenbehandelingen.”

Stints

Wij zijn heel blij met dit grote gebouw
van Groenland. De groepen in de
scholen zijn in de vakanties soms dicht
omdat de school dan sluit. Maar in de
schoolvakanties blijft de opvang natuurlijk wel open. Dan zijn de kinderen
hier juist de hele dag. Onze twee Stints
hebben dan ook veel te
doen. Deze twee kleine
karretjes kunnen we tot
tien kinderen per Stint
vervoeren. Onze medewerksters hebben
daarvoor een speciaal
rijbewijs gehaald. En
de kinderen vinden
het natuurlijk geweldig. Normaal zijn ze
voor vervoer van
school naar hier en
weer terug, maar in de
vakanties rijden we ze
overal naar toe, naar
de kinderboerderij,
Spelen met water is leuk!

Wellant wint scholieren debatwedstrijd
Leerlingen van het
Wellantcollege Mavo
stek zijn winnaar geworden van Nationaal
scholierendebat dat
werd gehouden in Almere.
Woensdag 13 maart werden ze nog
eens gehuldigd in de kantine van hun
school. Trots presenteerde ze daar
een bokaal die de winnaars meekrijgen en een jaar mogen showen in
hun school. Er werden bloemen aan
ze uitgereikt en door de schoolleiding
nog een keer met lof toegesproken.
Het 15 leerlingen tellende team van
het Wellantcollege nam het op tegen
41 teams van 26 andere scholen uit
het hele land. Na eerder een selectie
op school waar ze werden gescreend
op presentatie, argumentatie en na-

tuurlijk spreekvaardigheid, werden de
leerlingen verdeeld in 3 teams. Iedere
leerling had zijn eigen specialiteit en
kennis van een bepaald onderwerp,
waaronder veel politiek, cultuur en
samenleving.
Ze werden overigens goed begeleid
door niemand minder dan een oud
leerling van Mavo Stek, de winnaar
van het scholierendebat van 2 jaar
eerder. Dus goed voorbereid, een ervaring rijker en vol vertrouwen gaan ze
volgend jaar wederom de strijd aan.
Dan wel met andere leerlingen, want
het zijn jongens en meisjes in hun
laatste studie jaar.
Op 26 maart werd een delegatie van
de winnende leerlingen ontvangen
door Wethouder van de Burgt, die ze
namens het College van B&W feliciteerde

Door: José Solisa

Aniessa, Jonatha, Anne, Lorena en Gosse van het Wellantcollege Mavo Stek hebben de beker gewonnen bij het
landelijk debattoernooi.

april 2013

Door:Vincent Jonkers
heb ik een flyer-actie in Stadspolders
gedaan. Dat heeft een aantal klanten merk Weleda, dat op een natuurlijke
opgeleverd. En nu bied ik moeders in basis is samengesteld.
de maanden mei en juni een verwenbehandeling aan: een MoederdagMama-behandeling
behandeling voor € 25,00.”
Marion wil in de toekomst verloskundigen en bekkenspecialisten actiever
gaan benaderen en zo haar “WelMoederdag-actie
Marion hoopt dat veel moeders dit eda mama-behandeling” gerichter
jaar worden getrakteerd op haar be- onder de aandacht brengen. Deze
handeling. “Als mensen gebruik wil- schoonheidsbehandeling is bedoeld
len maken van mijn Moederdag-actie, voor zwangere vrouwen die wel wat
kunnen zij mij bellen. Dan maak ik er ontspanning kunnen gebruiken. “Als
een cadeaubon van en kan hij bij mij mijn zoontje over een tijdje naar
worden opgehaald.” En wat staat de school gaat, wil ik ook een opleiding
moeders dan te zijner tijd te wachten? voor pedicure gaan volgen. Dan kan

FIDO-Hondentrimsalon reeds nu
alweer 2,5 jaar gevestigd in de
Oudelandshoek bestaat 10 jaar.
Ongetwijfeld wel eens gezien,
vanaf de Chico Mendesring de
oranje hond op het dak van Branco 96. Hier is alweer 2,5 geleden
FIDO-Hondentrimsalon gevestigd.
In maart, april en mei hebben we
een leuke kortingsactie in verband
met het 10 jarig bestaan van de salon. Alweer 10 jaar een vertrouwd
adres voor de vele vaste klanten.
Niet alleen voor een volledige
trimbehandeling, maar ook voor
nagels knippen en wassen is uw
hond welkom.

er echter weinig van en weigert
thuis te blijven om de neef te ontvangen. Als de neef zich meldt,
neemt Celien de plaats van mevrouw Smits in. En wat gebeurt
er als mevrouw toch onverwacht
thuiskomt? Precies, zij neemt de
rol van de hulp in de huishouding
in. Een komisch blijspel geschreven door Johan Blaaser.

Bent u nieuwsgierig geworden
hoe dit afloopt? U bent van harte
welkom op donderdag 2 mei om
19.30 uur in het Polderwiel aan
het Dudok-erf 58. De toegang is
€ 4,50, inclusief een kopje koffie
of thee

Vier met ons samen het 10-jarig
bestaan en kijk op www.fidohondentrimsalon.nl voor
meer informatie of bel naar: 0786119420
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