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Telefonische bereikbaarheid centraal kantoor
Zoals in de vorige nieuwsbrief vermeld gaan we vanaf woensdag 23 september werken met een keuzemenu.
Belt u naar het centraal kantoor dan kunt u kiezen uit de volgende opties:
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?
De sport BSO is gestart
Donderdag 10 september is een groep kinderen, onder enthousiaste leiding van pedagogisch medewerker Rick,
gestart met de Sport BSO op sportpark de Suikerberg te Wijchen. De kantine van Sportclub Woezik vormt de
thuisbasis van waaruit de kinderen wekelijks een afwisselend beweeg- en sportprogramma wordt aangeboden,
afgestemd op hun talenten en wensen.
 Op een speelse wijze ervaren dat bewegen plezierig is
 Je talenten ontdekken om een goede sportkeuze te kunnen maken
Dat is het doel van de Sport BSO!
Om de kinderen een gevarieerd programma te bieden wordt samengewerkt met de Wijchense sportverenigingen,
de Paschalisschool, Topsport Gelderland en HAN Sport& Bewegen.
Heeft u interesse om uw kind deel te laten nemen aan de Sport BSO? Voor meer informatie kunt u terecht op de
website: www.deeerstestap.nl, onder de kop ‘Nieuws’. Aanmelden kan via het telefoonnummer: 024-6488388.

Ruilen van opvangdag kinderdagopvang en buitenschoolse opvang
U wilt uw vaste opvangdag ruilen voor een andere dag? Dat is een service die wij graag bieden wanneer het
aantal kinderen op de groep dat tenminste toelaat. Voor het ruilen zijn een aantal spelregels opgesteld. De regels
staan vermeld op het ruilformulier op de website [link naar ruilformulier]. Vanaf heden zijn de spelregels voor de
opvang in Grave aangepast. Het aantal ruildagen niet langer gebonden aan een maximum.
Verzoek aan de directeur van de BSO 10+ kinderen
Hoe leuk was de zomervakantie voor de 10+ kinderen? Zo leuk, leerzaam en interessant dat de kinderen spontaan
onderstaand verzoek hebben gedaan aan de directeur van de eerste stap, Annelies Janssen.

10+ 

De kinderen hebben van Annelies een kaart terug gekregen met de boodschap dat er heel serieus naar de wens
van deze kinderen gekeken gaat worden. Ze zijn uitgenodigd om mee te denken en te helpen bij het onderzoeken
van de mogelijkheden. Hopelijk kunnen we de kinderen op korte termijn een positief antwoord geven!

In de brand / uit de brand
Feest! De opgeknapte locatie kinderdagopvang aan de
Fazantstraat is heropend. Alles fris en schoon, nieuwe
kleuren en alles lekker opgeruimd. Heel veel blije
gezichten bij kinderen, ouders en medewerkers. Klaar
voor een nieuwe start!
Brand op een locatie is verschrikkelijk, maar levert zeker
ook positieve ervaringen op. Wat een behulpzame
mensen zijn er; brandweer, politie, de hospice waar de
kinderen liefdevol verwelkomd zijn en collega’s die de
handen uit de mouwen hebben gestoken. Bedankt
allemaal!

Voor u gelezen in Trouw, 17 juli 2015:

Peutergedrag voorspelt succes als twintiger
‘Samen spelen, samen delen’. Deze wijze opvoedingsles blijkt nog belangrijker te zijn dan ouders dachten.
Amerikaanse onderzoekers volgden twintig jaar lang een groep van achthonderd kinderen. Wat blijkt? Je
gedrag als kleine dreumes voorspelt je prestaties op latere leeftijd. Kinderen die in de peuterspeelzaal en
de kinderopvang in hoge mate sociaal competent zijn, boeken als jongvolwassene meer succes.
Peuters die kunnen delen, behulpzaam zijn en goed kunnen luisteren, hebben een grotere kans de universiteit af
te ronden en voor hun vijfentwintigste fulltime te werken. Van de minder sociale kinderen slaagt een kleiner
percentage op de middelbare school en universiteit.
De wetenschappers stellen dat het onderzoek het belang van de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen
onderstreept. Volgens hen is de sociale houding van mensen niet zo zeer een aangeboren eigenschap maar is dit
soort gedrag aan te leren. Naast cognitieve vaardigheden, is het dus ook van belang dat opvoeders ook aandacht
besteden aan sociale levens lessen.
Bovenstaande onderzoek maakt duidelijk dat juist in een groep, zoals in de kinderopvang en op de
peuterspeelzaal, er veel profijt is voor de sociale ontwikkeling van jonge kinderen. Samen spelen, samen delen
leer je niet in je eentje maar leer je vooral daar!

Nieuws van de bibliotheek
Het programma voor Kleintje Koffie:
woensdag 14 oktober
: Kinderboekenweek: Natuur Wetenschap en techniek
woensdag 18 november
: Liedjes zingen met Saskia Jonk
woensdag 16 december
: Leuk boekjes om te lezen
Wat Kleintje Koffie inhoudt kunt u lezen op de website van de bibliotheek: [link naar website bibliotheek]

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’.
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

