
PPINK-festival 2020 in zicht

Oké, nog twee maanden maar die tijd vliegt om. Op 31 oktober gaan we online
tekeer met ons PPINK-festival 2020. We hebben maar liefst 16 verschillende
workshops waar uit gekozen kan worden. Je gaat het festival überzen in want
Wouter de Jong opent met een 'mindgym'-sessie. Verder hebben we volop
leuke verrassingen bedacht, dus ook bij deze digitale editie kun jij niet
ontbreken. Binnenkort meer informatie op social media en onze website over de
ticketverkoop. Leden kunnen al tickets kopen (zie info op ledenplatform Insite).

   

PPINK hand in hand met BOinK en Ruben
Fukkink
Razendsnel gingen de tickets voor dit gezamenlijke webinar met BOinK op 9 september.

Hoogleraar Kinderopvang Ruben Fukkink leidt dit unieke webinar waar verschillende werelden

rondom het kind elkaar ontmoeten: de wereld van pedagogisch professionals en ouders! 

Binnenkort winactie boek Pedagogiek in de
vingers Dit werkboek over pedagogische begeleiding in de kinderopvang kun je
binnenkort winnen op FB/IG én op het ledenplatform Insite. Ben je lid van PPINK
maar ben je nog niet op ons ledenplatform geweest? Doe dat dan gauw want hier
vind je naast winacties ook heel veel andere interessante informatie voor
pedagogisch professionals. Hoe log je in op Insite? Check je mailbox op de Insite-
aanmeldlink van Team PPINK. Deze heb je ontvangen na registratie op onze website.

Hoe gaat het nu met de kersverse winnaar
verkiezing PP 2020?
Op 6 juli werd Gerold Tilborg uitgeroepen tot Pedagogisch Professional van het
jaar. PPINK wilde weten hoe het met hem gaat. Lees hier het interview!

 

Bijgekomen deze zomer? Klaar voor nieuws uit je werkveld? PPINK blikt terug
en kijkt vooruit. Ga er lekker voor zitten: er komen leuke dingen aan!

   

17/09/2020 Dag van de Pedagogisch Professional

Onze dag komt er aan! Tijdens de coronalockdown werd de pedagogisch
professional officieel benoemd tot cruciaal beroep. Het belang van dit
beroep kan niet vaak genoeg onderstreept worden. Daarom zal PPINK op
social media hier ook volop aandacht aan besteden. Mis het niet!

   

   

Terugblik juni: PPINK talk en -webinar
Vlak voor de zomervakantie trakteerden we onze leden op een PPINK-talk over
Kinderen en seksuele ontwikkeling door Annemiek Waage + een korte

ledenvergadering en een PPINK-webinar over De meerwaarde van modder in de

groene kinderopvang door Carola Winter. Beide sessies werden druk bezocht en met

veel enthousiasme ontvangen. Leden van PPINK kunnen de webinars en PPINK-talks

gratis volgen. PPINK kondigt deze events aan via de website en het ledenplatform

Insite. De inschrijflink plaatsen we alleen op Insite. Let wel: vol = vol! 
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Per 1 september verlaten voorzitter Rick en bestuurslid Janneke onze
beroepsvereniging. Beiden kiezen om in het onderwijs verder te gaan. Rick
wordt MBO-docent en Janneke maakt een switch naar het basisonderwijs.
PPINK bedankt Rick en Janneke voor hun inzet en wenst ze veel plezier in hun
nieuwe werkveld! De voorzittershamer is per 1 september weer in handen van
bestuurslid Marijke Schuurkes en een nieuwe kandidaat oriënteert zich de
komende weken of ze definitief plaats wil nemen in het bestuur. Heb jij ook
interesse in een bestuursfunctie? Bekijk hier de vacature.

Een PPINK-webinar 
dat je niet mag missen
In landen om ons heen is het aantal meldingen van kindermishandeling vanuit

de kinderopvang zes keer zo hoog. Hoe kan dit? Gjalt Jellesma en Roelie van

der Poel nemen je in drie webinars mee in de wereld van de Meldcode

Kindermishandeling. Hoe signaleer je? Hoe handel je? Hoe gebruik je de app

Meldcode? Meer info vind je hier.
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PPINK-bestuur neemt afscheid van Rick Ploemen
en Janneke van der Seijs-Kooij

PPINK-panel dit najaar van start!
Dit najaar start PPINK met een ledenpanel. Leden ontvangen hiervoor een
oproep via e-mail. Het ledenpanel krijgt dan een aantal keer per jaar een
(digitale) vragenlijst, waarbij we graag hun mening horen over bepaalde
onderwerpen in de kinderopvang. Hopelijk kunnen we in de toekomst ook
eens samenkomen met het PPINK-panel.

  

Wil je deze nieuwsbrief ook ontvangen? Schrijf je hier in.
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