Ouderavond 15 april 2014
In verband met afzeggingen van ouders is onze ouderavond komen te vervallen. Wij willen u echter
wel informeren over een aantal lopende zaken binnen ons kinderdagverblijf. Middels deze brief
stellen wij u hiervan op de hoogte. Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen en/of
opmerkingen hebben kunt u ten alle tijden terecht bij een van onze leidsters
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2- Personeel:
Zoals u wellicht in onze eerdere nieuwsbrief heeft kunnen lezen is Yoricka minder gaan
werken bij ons en is zij verder op inval basis gaan werken. Eva is zwanger en gaat genieten
van haar zwangerschaps verlof per 1 juli en zal per half november weer terug komen.
Ravan, yoricka en Bianca zullen dit verlof gaan opvangen. Er is in deze periode altijd een vast
gezicht op de groep voor u en uw kindje. Wies is begin dit jaar gediplomeerd als pedagogisch
medewerkster nivo 3. Wies zal dan ook in de zomervakantie werken bij ons.
3- Cursussen:
In dit jaar zullen er weer een aantal cursussen voor het personeel starten.
Waar onder; in mei BHV ( voor Anneke, Eva & Christa) Zo is er iedere dag een BHV’er in het
pand aanwezig voor het geval in nood.
In Nov; Gaat het gehele team weer op kinder EHBO zo dat wij weer geschoold voor uw kindje
kunnen zorgen bij kleine ongevallen.
Vorig jaar hebben wij de volgende cursussen gevolgd:
* Kinder mishandeling
* BHV
* KIJK
*Voeding en overgewicht bij kinderen

4- Vaccinaties:
Er is dit jaar veel ophef geweest over de vaccinaties bij kinderen of ouders wel of niet
verplicht zijn hun kindje te vaccineren. Het is zo dat wij ouders NIET kunnen verplichten tot
vaccineren. Wij kunnen dus ook geen kindjes weigeren die niet gevaccineerd zijn. Het is in
Nederland niet verplicht om dit te doen, en dus kunnen wij als kinderdagverblijf alleen maar
een adviserende rol hierin aannemen. Wij hebben een aantal zaken voor u als ouder op
papier gezet i.v.m. het vaccineren. Bv. Wanneer, de eventuele bijwerkingen en wat de ziekte
inhoudt als men niet vaccineert. Dit is terug te vinden in onze protocollen map op de groep.
5-Risico inventarisatie lijst;
Gezondheid, veiligheid en kwaliteit wil je als kinderopvang bieden. Maar hoe zorg je dat
medewerkers, kinderen en hun ouders kunnen vertrouwen op een veilige en gezonde (werk)
omgeving, dat kan dus mede door het invullen en daarna te handelen aan de hand van de RIE
(risico inventarisatie lijst)
Vanuit de GGD moet ieder kinderdagverblijf ieder jaar een Risico inventarisatie lijst invullen,
We hebben de RIE ( Risico inventarisatie lijst ) zoals behoord ook weer dit jaar ingevuld. Dit
houdt in dat men kijkt naar de veiligheid en de hygiëne van het gebouw en omgeving en
werkwijze van het personeel. Hieruit kwamen geen grote en/of schokkende bijzonderheden.
Op alle onderdelen waarop een klein risico kon zijn , is door medewerksters en directie
bekeken en zijn er direct actieplannen voor opgesteld en naar gehandeld.
Deze RIE zit in onze GGD map, zodat deze zowel voor de GGD als voor belangstellende
ouders altijd inzichtelijk is!
6- KIJK en tien minuten gesprekken:
Ook dit jaar vinden op de groep de tien minuten gesprekken weer plaats voor uw kindje.
Meestal vinden deze gesprekken weer plaats nadat er voor ieder kindje de KIJK registratie is
ingevuld. Wanneer vinden deze registratie momenten plaats?
Globaal zal het zijn met de leeftijd van:
1 jaar
2,5 jaar
3 jaar
3 jaar en 10 maanden ( extit gesprek)
Eva & Christa hebben een lijst wanneer er voor uw kindje KIJK afgenomen en CITO
afgenomen gaat worden. En zoals wij hierboven al eerder vermelden zal u daarna op kort
termijn uitgenodigd worden voor een 10 min. Gesprekje. Deze gesprekken zullen met Eva
en/of Christa zijn. Aan het einde ieder tien minuten gesprek zult u van ons een lijst krijgen
die wij u vragen in te vullen, dit is een evaluatie/ tevredenheids formulier. Hierop kunt u
aangeven of u tevreden bent m.b.t. de zorg die geleverd wordt bij uw kindje. Maar u kunt
natuurlijk ook altijd tussendoor bij ons aankloppen met vragen en/of opmerkingen m.b.t. de
zorg van uw kindje!

7- Themamiddagen, muziek en dans uurtje:
Zoals u weet hebben wij iedere tweede en vierde woensdag van de maand thema middag,
iedere dinsdag ochtend dans uurtje en iedere eerste en derde donderdag ochtend muziek
ochtend. Deze dagen/uren zijn ook toegankelijk voor kinderen van buitenaf. Met name de
themamiddag wordt druk bezocht ook door de kinderen van buitenaf. Er zijn hier binnen het
team goede afspraken over gemaakt. Wij vinden het van groot belang dat onze eigen kinderen
geen last hebben van drukte op de groep van ouders van kinderen die van buitenaf komen.
Daarom hebben we er specifiek voor gekozen om bv de overdrachten kort en bondig te houden
en dit buiten de groep te houden. Dit soort momenten worden dus ook gedaan in de hal met een
gesloten deur. Op de dag zelf zal er ten aller tijden 1 leidster staan op de baby’s die niet mee
kunnen doen. Dus deze zorg zal gewaarborgd zijn en blijven! Er zullen ook waar mogelijk is
vrijwilligers ingezet worden op de activiteiten. Het ritme van uw kindje zal onder de activiteiten
niet verstoord worden, als uw kindje bv naar bed moet of de fles moet krijgen ect. Dan zal dit
gewoon gebeuren en doorgaan.
Verder verlopen de middagen en de ochtenden erg gezellig en is het een groot feestje om erbij te
zijn. De kinderen en leidsters hebben het erg naar hun zin!

8-Toestemmings formulieren:
De toestemmings formulieren zijn aangepast. Er zijn wat kleine aanpassingen op gedaan. Met
name op Multi media gebied qua foto’s. Wilt u dat uw kindje niet op de foto staat moet u dit aan
geven aan een van de leidsters. De foto’s kunnen worden geplaats op face book, web site of er
gaat een link uit via picasa naar ouders. Wilt u dit niet geef dit dan aan, dan maken wij hier
notitie van en zorgen dat uw kindje niet op de foto komt!

9-Klachten:
Ook vorig jaar hebben wij van u geen klachten gekregen. We kunnen het niet vaak genoeg
zeggen maar heeft u vragen en/of opmerkingen kom dan direct naar 1 van de medewerkers toe
en maak u vraag/opmerking bespreekbaar! Blijf er niet mee rondlopen. Mocht u klachten
hebben kunt u zich ook altijd wenden tot de directie en of tot de oudervereniging.

10-Kalender:
Zoals u weet en kunt zien op uw kalender zijn komende tijd een hoop activiteiten die nog gaan
komen en waarop jullie van harte uitnodigen.
Denkend aan……
*Braderie/ Hemelvaart op donderdag 29 mei, zoals u van ons gewend bent maken wij er op deze
dag ook weer een gezellig feestje van en staan wij ook weer op de braderie. Ook zijn onze
Kombinocare clowns er weer met zeker voor onze kindjes een (gratis) geweldige ballon! Dus wij
hopen jullie op deze dag nog te zien!
* Het zomerfeest op vrijdag 13 juni! In mei krijgt u hier nog een gezellige uitnodiging voor!
Hou voor verdere activiteiten de kalander goed in de gaten maar zoals u van ons gewend bent
zullen wij u ook per mail op de hoogte houden en stellen van aankomende activiteiten!
Zoals u misschien al gelezen heeft in onze eerdere nieuwsbrief bieden wij u vanuit het
kinderdagverblijf een gratis cursus baby massage/tolken en kindlezing aan via de kleine Prins
door Mariska. De volgende datum waarop u kunt komen zijn

Als u hiervoor geïnteresseerd bent graag aanmelden via de mail en/of groepsleiding. Zodat ze
met uw komst rekening kunnen houden!

______________________________________________________________________________

* Wij hopen dat wij u met deze brief voldoende hebben geïnformeerd. Mochten er nog vragen
en/of onduidelijkheden zijn horen wij dit graag van u terug.

Met vriendelijke groet,
Directie en Team Kombinocare

