Nieuwsbrief Daisy’s Opstapje
Acties:
Wanneer u een nieuwe
klant aanbrengt bij Daisy’s
Opstapje ontvangen jullie
beide een gratis kinderyoga
les cadeau.
----------------------------------Laat nu u gehele
pedagogisch beleidsplan
toetsen aan de nieuwe
wettelijke kaders voor maar
€95 ex BTW.

Vergeet u het klachten jaarverslag niet?
Het jaar 2014 is alweer een tijdje
voorbij en als het goed is heeft u allen
een brief van de klachtencommissie
waar u bent aangesloten verkregen
waarin wordt benoemt of er voor uw
kinderopvang klachten zijn geweest in
het jaar 2014.

dient aan een aantal voorwaarde te
voldoen. Bij de jaarlijkse inspectie
zullen zij de klachten jaarverslagen
meenemen in de beoordeling, hierbij
zullen zij zowel de inhoud beoordeling
maar ook of u het klachtenjaarverslag
op tijd heeft aangeleverd.

Na aanleiding van deze brief kunt u
een klachten jaarverslag opstellen.
Het is belangrijk dat er voor zowel de
ouders als de oudercommissie een
klachtenjaarverslag wordt gemaakt.

Ik raad u dan ook aan uw
klachtenjaarverslag zo spoedig
mogelijk op te stellen voor 15 mei te
versturen. U kunt het
klachtenjaarverslag versturen naar de
algemene mail van de GGD en u vaste
inspecteur.

Deze dient voor 1 juni 2015
opgestuurd te zijn naar de GGD. Het
is van groot belang dat u dit op juiste
wijze maar ook op tijd bij de GGD
aanlevert. Het klachtenjaarverslag

Voor het aanpassen van
pedagogisch beleidsplan
naar de nieuwe wettelijke
eisen vragen wij nu maar
€190 ex BTW

Voor vragen of informatie kunt u
mailen of bellen met Daisy’s Opstapje.
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Belangrijke veranderingen
De GGD heeft al bij sommige inspectie laten vallen, er staan
weer veranderingen van het toetsingskader op het menu.
Helaas kunnen zij nog niet vertellen wat er gaat veranderen
en hoe deze veranderingen er uit komen te zien. Na
verwachting zal medio juli de veranderingen worden
gepresenteerd.
Daisy’s Opstapje raad je aan om zowel de site van de overheid
als de site van de GGD goed in de gaten te houden. Tevens
zal op de site van Daisy’s Opstapje nieuws worden geplaats als
de veranderingen bekent zijn
Mocht u de veranderingen niet intern kunnen realiseren of
blijft u met vragen achter, dan kunt u altijd contact opnemen
met Daisy’s Opstapje.

Welkom!
Daisy’s Opstapje heet
kinderdagverblijf Teddy Kids,
kinderdagverblijf Het Ruytertje
Kinderopvang De blokkenhut,
kinderdagverblijf Tante Agaat ,
kinderopvang Maikids en
kinderopvang regenboog

van harte welkom!
Daisy’s Opstapje hoopt op een fijne
samenwerking met uiteraard een
positieve uitwerking.

Daisy’s Opstapje
Goudriaanstraat 38
2136 AS Zwaanshoek
Telefoon:
0645188353
E-mail:
daisy@daisysopstapje.nl
Website:
www.daisysopstapje.nl

verhuisbericht
Daisy’s Opstapje is sinds
kort verhuisd naar
Goudriaanstraat 38 ter
Zwaanshoek. Mocht u
belangrijke papieren
verzenden naar Daisy’s
Opstapje gebruik dan
per heden het
bovengenoemde adres.
“There is no elevator to
success. You have to
take the stairs"

Kinderopvang en
peuterspeelzalen, , de
wijzigingen!
De kinderopvangwereld blijft zichzelf altijd voortbewegen. Elk jaar worden eisen
bijgesteld, is de vraag en verwachting van ouder en kind net even anders of wordt
het belastingteruggaaf systeem weer veranderd.
Al met al is het bijna een dagtaak geworden om alle veranderingen, behoeftes en
wensen bij te houden.
Vanaf 1 januari 2016 staat er wederom een verandering op de agenda, vanaf dan
gelden dezelfde kwaliteitseisen voor kinderopvang en peuterspeelzalen.
Na aanleiding van dit besluit zijn er al enige veranderingen aangebracht in de
kinderopvang. Zo is het Kind leidster ratio van peuters veranderd per 1 januari 2016
Per 1 juli 2016 zal er ook een wijziging plaatsvinden in de wetgeving met betrekking
tot het pedagogisch beleidsplan. Onder dit artikel zullen de volgende wetgeving
worden toegevoegd:
 i. De wijze waarop beroepskrachten in de dagopvang bijzonderheden in
de ontwikkeling van kinderen of andere problemen signaleren en ouders
doorverwijzen naar passende instanties die hierbij verdere ondersteuning
kunnen bieden;
 j. De wijze waarop beroepskrachten in de dagopvang worden toegerust
voor deze taak en op welke wijze zij daarbij worden ondersteund.
Dit betekent dat wij allen ons pedagogisch beleidsplan zullen moeten aanpassen naar
de nieuwe wetgeving. Het is van belang dat u dit afgerond hebt voor 1 juli 2016. Dit
betekent niet alleen dat u uw pedagogisch beleidsplan schriftelijke aangepast moet
hebben, maar dit ook ter advies bij de oudercommissie heeft gelegen, tevens dient het
personeel op de hoogte te zijn gebracht. Pedagogisch medewerkers dienen hierna te
handelen en kennis te hebben.
Speciaal voor deze verandering heeft Daisy’s Opstapje een prachtige actie:
Laat nu u gehele pedagogisch beleidsplan toetsen aan de nieuwe wettelijke kaders
voor maar €95 ex BTW.
Voor het aanpassen van pedagogisch beleidsplan naar de nieuwe wettelijke eisen
vragen wij nu maar €190 ex BTW
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