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Voorschoolse educatie
In dit themanummer van Kindcentrum BBMP verdiepen we ons
in de voorschoolse educatie. Wat is de stand van zaken en hoe
ziet de toekomst van de VE eruit? Beter nog: in welke richting
willen we onze voorschoolse educatie ontwikkelen?
Daarnaast natuurlijk aandacht voor de komst van de vele
Oekraïense vluchtelingen naar Nederland, veelal moeders met
kinderen. Niemand weet hoe lang zij hier moeten of zullen
blijven. Medio april zijn er al 10.000 ingestroomd in het
Nederlandse onderwijs, en dit zullen er spoedig meer worden.
Een greep uit de inhoud
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1. Informeert beslissers in de kinderopvang 6x per jaar over maatschappelijke, politieke, pedagogische
en beleidsontwikkelingen.
2. Behandelt onderwerpen die van belang zijn voor het zakelijke management van
kinderopvangorganisaties.
3. Ga met korting naar geselecteerde bijeenkomsten en opleidingen.
4. Toegang tot het omvangrijke archief van BBMP (bijna 400 artikelen!) via Kinderopvangkennis.nl.
(bestaande abonnees ontvangen begin december een mail met instructies).
Nog geen abonnee? Word dan nu abonnee en krijg het boek Verderbij cadeau. Tevens
ontvangt u als abonnee de gratis nieuwsbrief. Met daarin het laatste nieuws. Klik hier om een
abonnement af te sluiten.
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