Nieuwsbrief Daisy’s Opstapje
Acties:
Wanneer u een nieuwe
klant aanbrengt bij Daisy’s
Opstapje ontvangen jullie
beide een gratis kinderyoga
les cadeau.
-----------------------------------

Er zijn nog plaatsen beschikbaar op de Thema-doe-dag
Elk jaar is het weer lastig om
vernieuwende en leuke thema’s en
activiteiten te verzinnen.
Daarnaast is het een geld en
tijdrovende taak voor pedagogisch
medewerkers. Vaak wordt er door
een tekort aan tijd of drukte op de
groep gekozen voor bekende
materialen en activiteiten.
Daisy’s Opstapje ziet graag dat alle
kinderen voldoende en diverse
ontwikkelingsmogelijkheden
geboden krijgen, van de sociale tot
de cognitieve ontwikkeling. Om
deze reden is de Thema-doe-dag in
het leven geroepen.
Van elke organisatie kunnen één,
twee of meerdere medewerker
meedoen met deze dag. Binnen
deze dag staat allereerst het belang
van thematisch werken en
activiteiten centraal. Vervolgens
wordt er met elkaar gebrainstormd
over leuke en vernieuwende
thema’s. De uitgekozen thema’s
worden verwerkt in een
jaarkalander. Vervolgens krijgen
alle deelnemende cursisten de tijd

om samen te brainstormen over de
activiteiten binnen hun
toegewezen thema. Hierbij staan
niet alleen verschillende
ontwikkelingsgebieden voorop
maar ook vernieuwend materiaal
en kosteloos materiaal.

Workshop Protocol
Kindermishandeling van 2
avonden voor maar € 180,ex BTW.
Onbeperkt aantal
medewerker mogen
deelnemen aan deze
workshop, zonder extra
kostten!
Deze acties zijn geldig tot 30
november

Daisy’s Opstapje zal dit vervolgens
vormgeven in een ‘ één jaar
Thema-doe-boek’. Alle organisatie
waarvan een medewerker heeft
meegedaan ontvang vervolgens de
uitwerking. Hierdoor heb je in 1
dag je gehele jaarplanning, thema’s
en activiteiten af.
Medewerkers hoeven zich geen
zorgen te maken over de invulling
van de thema’s en kunnen leuke en
vernieuwde activiteiten uit het
‘thema-doe-boek’ halen.
Datum: 28 Oktober van 13.0018.00

locatie: Amsterdam
Kosten per medewerker: €50
Kosten per medewerker voor
klanten van Daisy’s Opstapje €45
De thema-doe-dag gaat door bij minimaal
8 inschrijving, inschrijven per mail.
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Kindstart beurs
7 oktober is het zover, de tweede editie van de Kindstart ditmaal in
De Broodfabriek in Rijswijk. Wij nodigen u van harte uit om deze
dag langs te komen. De beurs is geheel gratis, tevens ontvangt u een
aantal consumptie. Tevens zijn er diverse gratis workshops te vinden
op de beurs.
Via www.kindstart.net kunt u zich gratis inschrijven voor de beurs
en de diverse workshops.
Wij hopen u allen te mogen verwelkomen op deze leuke maar vooral
inspirerende dag.

Daisy’s Opstapje
Goudriaanstraat 38

Gratis workshop “1000 manieren om kwaliteit te
bieden”

2136 AS Zwaanshoek
Telefoon:
0645188353
E-mail:
daisy@daisysopstapje.nl
Website:
www.daisysopstapje.nl

“Remind yourself that it’s
okay not to be perfect"

Daisy’s Opstapje biedt tijdens de kindstart beurs tevens een gratis workshop.
Deze workshop gaat over de diverse manier waarop de
kinderopvangorganisatie kwaliteit kan bieden. Elk kind heeft recht op een
goede start in diens ontwikkeling, de kwaliteit van de kinderopvang speelt
hier een belangrijke rol in. Ondanks dat wij alle het woord ‘kwaliteit’
gebruiken of zeggen ‘opvang van hoge kwaliteit’ te bieden, is het soms
moeilijk om aan te geven hoe je die kwaliteit precies biedt. Er zijn namelijk
1000 manieren in de kinderopvang om kwaliteit te bieden. Elke kinderopvang
organisatie is uniek en onderscheid zich met zijn eigen ‘kwaliteitsmerk’.
Daarbij kan elk kinderdagverblijf in beweging en ontwikkeling blijven en
diens kwaliteit verhogen, aanpassen of uitbreiden.
In de interactieve workshop “1000 manieren om kwaliteit te bieden” gaan we
in op diverse manieren van kwaliteit binnen van organisatorische kwaliteit tot
de kwaliteit van het activiteitenprogramma. Het doel is om elkaar te
inspireren, aan te moedigen en inzicht te geven zodat u allen na de Kindstart
beurs met een frisse blik kan kijken naar de kwaliteit van uw
kinderopvangorganisatie.

Bewust kinderopvang!
De maand oktober is een ‘rustige’ maand in de kinderopvang, net voor alle
feestdagen zoals sintermaarten, sinterklaas en kerst. Dit maakt de maand
oktober uitermate geschikt om nog even kritisch te kijken naar de kwaliteit en
kwantiteit van uw kinderopvang. Soms ontdek je verrassende dingen wanneer
je bewust stilstaat bij diverse factoren, wellicht krijg je nieuwe ideeen, of merk
je dat je nog ergens kan verbeteren.
Daisy’s Opstapje helpt je graag om bewust stil te staan bij de kwaliteit in de
kinderopvang, en waar nodig een luisterend oor en advies te bieden. Om deze
reden zal Daisy’s Opstapje de gehele maand oktober u de mogelijkheid geven
tot speed date advies. Een kleine 8 minuten waarin je , je vraag, probleem of
ideeen kan vertellen en gelijk gratis advies ontvangt.
U kunt mailen naar daisy@daisysopstapje.nl voor het maken van speed date
advies afspraak.
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