Nieuwsbrief
Amsterdam, 04-02-2019

Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Wij brengen iedereen graag weer even op de hoogte van het reilen en zeilen op de
kinderdagverblijf Lieve Schoot.
Belangrijke data:
Maandag 18 t/m 22 februari: 10 minutengesprekken
Donderdag 7 maart: studiedag, gesloten
Vrijdag 19 april: Goede vrijdag, opvang tot 17.00 uur
Maandag 22 april: 2de paasdag, gesloten
Dinsdag 23 april: paasontbijt 9.30 – 10.30 uur
Donderdag 30 mei: Hemelvaartsdag, gesloten
Woensdag 5 juni: Suikerfeest 16.00 – 17.30 uur
Maandag 10 juni: 2de Pinksterdag, gesloten
Vrijdag 28 juni: studiedag, gesloten
Dinsdag 13 augustus: Offerfeest 16.00 t/m 17.30 uur
Dinsdag 3 september: schoolreisje
Donderdag 12 september: studiedag, gesloten
Donderdag 19 september: Leidsterdag
Maandag 23 t/m vrijdag 27 september: 10 minutengesprekken
Donderdag 5 december: Sinterklaasfeest
Maandag 16 december: Kerstavond 17.00 t/m 18.30 uur
Maandag 23 december 2019 t/m 2 januari 2020, gesloten
De kerstdagen en nieuwjaarsdag worden niet meegerekend in de factuur. Wij rekenen met
51 weken opvang. Alle dagen die wij gesloten zijn kunnen niet geruild worden met andere
dagen.
Studiedagen
Elk jaar zijn wij drie dagen gesloten in verband met onze studiedag. Wij plannen dit elk jaar
op een andere dag van de week, meestal rond maart, na de zomervakantie en eentje aan het
eind van het jaar. Lieve Schoot houdt studiedagen om de deskundigheid van pedagogisch
medewerkers verder te bevorderen en zo kwalitatief goede kinderopvang VVE te kunnen
blijven aanbieden. Op donderdag 7 maart staat de studiedag voor alle medewerkers
gepland. Dit betekent dat we die dag gesloten zullen zijn. Houdt u hiermee rekening voor de
opvang van uw kind!

Kinderdagverblijf Lieve Schoot

Februari 2019

Nieuwsbrief

10 minutengesprekken
Elk jaar kunnen ouders zich opgeven voor een gesprek op de groep. Wij hangen een week
van te voren een formulier op de deur met beschikbare tijden en dagen. Zo kunt u aangeven
welke dag en tijd voor u schikt.
Tijdens de 10 minutengesprek wordt over de ontwikkeling van u kind gesproken. Op de
kinderdagverblijf Lieve Schoot worden de kinderen dagelijks goed geobserveerd door de
pedagogisch medewerkers van de groep. Daarnaast hebben wij een observatiesysteem
(KIJK!) waarin we je kind op verschillende momenten observeren aan de hand van een
observatielijst. Deze lijst is gebaseerd op de verschillende ontwikkelingsfasen die het kind
doormaakt. De uitkomsten uit onze observaties bespreken we met u tijdens de jaarlijkse 10
minutengesprek. Als we aanleiding zien om eerder met je in gesprek te gaan, dan geven wij
dit tijdig aan.
Dit jaar houden wij de 10 minutengesprekken op maandag 18 februari t/m vrijdag 22
februari en maandag 23 september t/m vrijdag 27 september. Wij willen iedereen vragen
om de kinderen niet mee te nemen die avond.
Paashaas
Op dinsdag 23 april hebben wij een paasontbijt. De Paashaas is die dag ook aanwezig en zal
met de kinderen van de opvang paaseieren zoeken in de tuin of op de opvang.
Wist u dat..
- de kinderen heerlijk kunnen spelen in onze tuin? Zeker nu de zon zich weer wat vaker
laat zien.
- het op de groepen drukker wordt? Het zal dus vaker voorkomen dat extra dagen
en/of ruildagen niet mogelijk zijn. De regels omtrent ruildagen en extra dagen kunt u
onderaan deze nieuwsbrief terug vinden. Ook willen wij aan alle ouders vragen om
bij een aanmelding van een volgend kindje niet te lang te wachten. Uiteraard
behandelen wij deze informatie vertrouwelijk.
- juf Zehra is bevallen van haar eerste zoon! Haar zoon heet Omer Poyraz.
- juf Naciye momenteel 7,5 maanden zwanger is.
- er een nieuwe juf is gekomen bij de Lieverdjes. Ze heet Ayse Nur.
Overige mededelingen:
- trakteren op de groep. Waanneer kinderen jarig zijn en trakteren op de groep willen
wij vragen dit alleen te doen voor de kinderen die op die dag aanwezig zijn. Bij
voorkeur een gezonde traktatie ( bijvoorbeeld fruit in plaats van snoep). Voor
inspiratie is Pinterest een leuke plek om eens te zoeken.
- Voordeur. Wil iedereen er goed op letten dat de deur goed gesloten wordt bij het
binnenkomen en weg gaan? Het komt wel eens voor dat de deur niet goed in het slot
valt.
- Reservekleding. Wil iedereen weer even kijken of er nog voldoende reservekleren in
de bakje liggen en of het schoon is en passend bij de huidige tempraturen?
Met vriendelijke groet,
Esin Dogan – Aksoy
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Regels ruildagen en extra dagen Kinderdagverblijf Lieve Schoot
Soms is het voor ouders handig om een dag te ruilen of een extra dag af te nemen. De
kosten van een (halve) dag extra worden in de volgende maandfactuur berekend. Om
onduidelijkheden te voorkomen hebben wij een aantal regels opgesteld wat betreft
ruildagen en extra dagen.
-

-

Een ruildag of extra dag is alleen mogelijk als de groepssamenstelling dit toelaat. Wij
kunnen niet over de kind-leidster ratio heen. Wij zullen geen extra medewerkers
inzetten om een ruildag of extra dag mogelijk te maken, ook niet bij afwezigheid van
een medewerker. Kinderen kunnen alleen op de eigen groep geplaatst worden.
Een ruildag of extra dag kan maximaal een maand van te voren worden aangevraagd
en uiterlijk een week van te voren.
Een afspraak voor een ruildag kan alleen vooraf gemaakt worden.
De dagen dat wij gesloten zijn kunnen niet geruild worden.
De extra dagen kunnen alleen per mail ( emel@lieveschoot.nl) aangevraagd worden.
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