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Telefonische bereikbaarheid groepen
Uw kind afmelden of informeren hoe het met uw kind gaat kan via het telefoonnummer van de groep. Mocht de lijn
bezet zijn dan kunt u (daar waar dit mogelijk is) binnenkort een voicemailbericht achterlaten, zodat uw boodschap
direct op de goede plaats terecht komt. In geval van nood kunt u uiteraard altijd bellen met het centraal kantoor.
Telefonische bereikbaarheid centraal kantoor
Het centraal kantoor is op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 9.00 en 17.00 uur. Nieuw is dat we gaan
werken met een ‘keuzemenu’.
Dat wil zeggen dat u als u naar het centraal kantoor belt u een keuze kunt maken uit 3 opties, te weten:
1. klantcontact voor vragen over de plaatsing van uw kind en uitleg van uw factuur
o rechtstreeks nummer 024-6488387
o mailadres ouderportaal@deeerstestap.nl
2. financiële afdeling voor vragen over betalingen, betalingsregelingen, herinneringen e.d.
o rechtstreeks nummer 024-6488375
o mailadres administratie@deeerstestap.nl
3. overig
Wel zo makkelijk dat u zonder tussenkomst van de receptioniste in contact komt met de juiste afdeling. U kunt de
afdelingen ook rechtstreeks bellen of mailen, u vindt de gegevens hierboven in groen weergegeven.
Wist u dat er al veel informatie te vinden is op onze website www.deeerstestap.nl?
Brand Fazantstraat (van Irmgard Bierman, hoofd BHV)
Vrijdag 19 juni 2015 om 10.30 uur gaat mijn telefoon.
Calamiteit op KDO Fazantstraat, brand in de droger, brandweer is onderweg en wij zijn allemaal veilig buiten.
Samen met een collega haasten we ons naar de locatie, onderweg horen we de brandweer. Bij de locatie
aangekomen zien we de medewerkers en de kinderen veilig onder een boom
bij elkaar staan. De politie is aanwezig en ook de brandweer is al druk doende
met blusmiddelen.
Met de politie en de toegesnelde collega’s mogen we vertrekken naar de
noodlocatie. We worden gastvrij opgevangen bij de ‘Hospice’. De kinderen
krijgen drinken en een koekje. Samen met de medewerkers zingen we liedjes.
De kinderen krijgen van de brandweer allemaal een echte brandweer beer!
Wat een indrukken maar hier keert de rust weer terug voor de kinderen.
Terwijl bij de medewerkers de adrenaline begint te zakken, geeft de
brandweer het sein ‘brand meester!’. Wat is er goed gehandeld door de
aanwezige medewerkers van de Fazantstraat. En wat fijn dat er regelmatig
calamiteitenoefeningen gehouden worden, zo is het voor iedere medewerker
duidelijk wat er van hen verwacht wordt en zijn ook de kinderen aan een
ontruiming gewend.
Ondertussen wordt er ook van alles geregeld achter de schermen: busjes voor
het vervoer van de kinderen naar KDO Laantje, op het CK worden ouders
gebeld, het schadebedrijf is onderweg, iedereen is ingelicht. KDO Laantje
wordt gereed gemaakt als eerste noodopvang en voor de komende weken
wordt KDO Kasteellaan heringericht.

De ‘brandweerbeer’

Als één team wordt er hard gewerkt om voor de kinderen, ouders en medewerkers alles te regelen zodat de
opvang ook de komende tijd weer prettig zal verlopen.
Fazantstraat / Kasteellaan
Als gevolg van de brand- en rookschade moet er het een en ander opgeknapt worden bij de locatie Fazantstraat.
We hebben besloten om van de gelegenheid gebruik te maken en de locatie een grote opknapbeurt te geven. De
kinderen blijven daarom tot na de zomervakantie spelen bij de locatie aan de Kasteellaan.

Modderdag
Maandag 29 juni was het de landelijke modderdag.
Uiteraard heeft de eerste stap hier aan mee gedaan. En hoe!
Van klein tot groot (ja…..ook de pedagogisch medewerkers)
hebben zich heerlijk vermaakt met zand en water. Blote
tenen, zand dat kriebelt, voelen en ervaren. Voor de kleinere
kinderen een eerste unieke ervaring met modder.
Het was heerlijk weer om te ‘modderen’, maar met minder
weer is het ook fijn om buiten te zijn en zandtaartjes te bakken
of een ‘waterweg’ aan te leggen. Wij modderen dus het hele
jaar lekker door, want van ons mag het iedere dag
modderdag zijn!

Modderdag 29 juni 2015
Start Sport BSO
U heeft het wellicht al vernomen, vanaf donderdag 10 september a.s. start de sport BSO op sportpark de
Suikerberg bij BSO Woezik. De kinderen krijgen een afwisselend beweeg- en sportprogramma aangeboden
afgestemd op hun talenten en wensen. Kinderen van 8 t/m 12 jaar die gebruik maken van buitenschoolse opvang
bij de eerste stap en die van spelen, bewegen en sporten houden, kunnen wekelijks op donderdag van 14.00 uur
tot 18.00 uur hieraan deelnemen.
Het sport BSO team, bestaande uit o.a. een pedagogisch medewerker met een sportachtergrond en
sportinstructeur(s), bieden de kinderen wekelijks een gevarieerd, sportief programma aan. Door samen te werken
met o.a. de Wijchense sportverenigingen maken de kinderen kennis met verschillende sporten wat goed is voor
hun (talent)ontwikkeling en eventuele doorstroom naar de sportverenigingen. Bovendien levert dit voor de kinderen
een afwisselend programma met steeds nieuwe uitdagingen! De sport BSO wordt ondersteund door CEM
SportSupport en Adviesbureau R&B.
Ook kinderen van andere BSO’s kunnen deelnemen aan de sport BSO mits zij zelf naar de BSO Woezik komen.
Bij voldoende interesse kan de sport BSO uitgebreid worden naar andere dagen.

Heeft u belangstelling? Laat het ons dan weten. We inventariseren graag wat uw wensen zijn. Voor meer
informatie of het aanmelden van uw kind kunt u ons mailen: (info@deeerstestap.nl). Wij nemen dan contact met u
op. Een uitgebreide flyer kunt u vinden op onze website onder de kop Nieuws [link flyer]

Ondertekening
samenwerkingsovereenkomst

De eerste sport clinic

Open dag kinderdagopvang Warmoezenier
Het is al even geleden maar we willen het u niet onthouden, 31 mei heeft kinderdagopvang de Warmoezenier in
Wijchen haar deuren open gezet voor iedereen die nieuwsgierig is naar onze nieuwste locatie in de
Huurlingsedam. Complimenten voor de medewerkers die vol enthousiasme een programma samengesteld hadden
voor de bezoekende kinderen. Voor de volwassenen was er een rondleiding waarin vol trots de ruime
groepsruimtes, de unieke speelstraat, de ‘eigen bibliotheek’, de speel- en ontdektuin en de buitenbedjes getoond
zijn. Dit met uitleg waarom we voor deze inrichting kiezen en wat er mee doen. We hebben veel leuke reacties
mogen ontvangen.

De open dag
Nieuws van de bibliotheek
De bieb is al aardig gewend in ’t Mozaïek, Oosterweg 179. Het is daar heerlijk koel, zo vermeldt de bieb
in haar nieuwsbrief.
Deze link brengt nu naar een pagina van ‘Boekstart’ waar een aantal hele leuke leestips te vinden zijn. Heerlijk
voor de komende vakantieperiode, lekker languit in het gras en (voor)lezen!
Wij zijn gesloten in 2015 op:
Kinderdagopvang / buitenschoolse opvang locaties
e

1 kerstdag

vrijdag 25 december

Voor de vakantieroosters van de basisscholen verwijzen we u graag naar de website van de eerste stap,
linkerzijde: ‘Vakanties en bijzondere dagen’. De vakantieroosters voor het schooljaar 2015/2016 volgen nog.
Contactgegevens:
Kinderopvang de eerste stap
Laantje 11
6602 AA Wijchen
T: 024 6488388
E: info@deeerstestap.nl / www.deeerstestap.nl Volgt u ons al op twitter? @deeerstestap

