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Boekstart bij Laantje 6 en de Borretweg in Grave

Heerlijk avondje

Boekstart maakt baby’s slimmer!

Ouders, bedankt voor de lieve reacties

Recent zijn de Bibliotheek Wijchen en Kinderopvang
de eerste stap opnieuw een samenwerking aangegaan via het
project Boekstart. Boekstart bevordert het voorlezen aan jonge
kinderen.
Twee kinderdagopvanglocaties: Laantje 6 in Wijchen en Mgr.
Borretweg 1 in Grave starten binnenkort met een aantal
activiteiten om het voorlezen van jonge kinderen te
bevorderen.
Daarvoor worden er o.a. op ieder dagverblijf twee voorlees
coördinatoren opgeleid die het voorlezen voor kinderen van
0-4 jaar nog meer centraal gaan stellen en komt er, mede dank
zij subsidie, een nieuwe collectie boeken op de dagverblijven.
Dat Boekstart werkt hebben we al ondervonden bij twee
kinderdagverblijven van de eerste stap in Wijchen: de
Warmoezenier en de Fazantstraat.

Vrijdag 27 november was er gratis opvang tijdens de koopavond.
Velen zullen de enthousiaste verhalen van de kinderen gehoord
hebben. Omdat beelden meer zeggen dan 1.000 woorden, hierbij
een impressie van de activiteiten op de diverse locaties.

Met voorlezen kun je niet vroeg genoeg beginnen! Het blijkt
dat voorlezen vanaf de babyleeftijd de taalontwikkeling van
kinderen stimuleert en de concentratie verhoogt. Wist u dat
bijvoorbeeld huilbaby’s extra profijt hebben van voorlezen?
Wilt u meer weten over Boekstart?
Kijk dan op: [Link Boekstart]
of naar dit fimpje op YouTube [Link filmpje]
Veel leesplezier samen.

Voor uw
agenda

vrijdag 25 december
gesloten i.v.m. 1e Kerstdag

vrijdag 1 januari
gesloten i.v.m. Nieuwjaarsdag

Programma Sport BSO
Voetbal
Ton Kosterman (eigenaar van Kosterman Sport & Coaching en trainer bij SC Woezik) is een professionele voetbaltrainer
en laat de kinderen van de Sport BSO op donderdag 17 december a.s. op een andere wijze kennismaken met de voetbalsport.
Hij zal een professionele training verzorgen en de kinderen nieuwe trucs en strategische moves bijbrengen. Bootcamp en handbal zijn in
november aan bod geweest.
Aankomende periode richten we ons vooral op de sporten gymnastiek en turnen. In samenwerking met Gymnastiek en Turnvereniging de
Leleaart worden er gymnastiek/turnclinics aangeboden. Bij deze sporten gaat het vooral om klimmen, klauteren, balanceren, springen en
lopen, maar ook om bewegen op muziek.

Facebook

Kinderopvangtoeslag in 2016 omhoog!

Binnenkort gaan we starten met een bedrijfspagina op Facebook.
We gaan u nu ook via deze weg op de hoogte houden van allerlei
nieuws over de eerste stap.
Om ons te volgen zoekt u: kinderopvang de eerste stap of u klikt
op de afbeelding in dit kader en daarna op de knop Vind ik leuk.
Nu kunt u ons volgen.

Wij geven u twee rekenvoorbeelden:
Voorbeeld 1
modaal gezinsinkomen (€ 36.000,-) en 2 dagen KDO in
Grave gaat er in 2016 per maand circa € 40,- op vooruit t.o.v.
2015
Voorbeeld 2
Modaal gezinsinkomen(€ 36000,-) en 2 dagen BSO,
Raamdonk in Grave, gaat er in 2016 per maand circa € 21,op vooruit t.o.v. 2015
Voorbehoud: nieuw belastingplan moet nog worden geaccordeerd in de
Eerste Kamer.

Tot gauw!

Niet 100 maar 200 miljoen extra in 2017?
Nu het Belastingplan ook in de Eerste Kamer op een
meerderheid afstevent, kan de kinderopvangbranche in 2017
rekenen op een extra investering van 200 miljoen euro. Dat is
twee keer meer dan waar eerder over is gesproken.
Bovenop de structurele bijdrage van 290 miljoen euro voor
kinderopvangtoeslag en 60 miljoen euro voor peuters komt de
investering in 2017 uit op 490 miljoen euro.
Dit goede nieuws meldt Brancheorganisatie Kinderopvang op
haar website.

Nationale voorleesdagen
De maand januari staat weer in het teken van de nationale
voorleesdagen. Een landelijk initiatief waar we ieder jaar weer
graag aan meedoen. Door op bovenstaande afbeelding te klikken
komt u bij de website van de voorleesdagen, daar vindt u meer
informatie.
Het thema dit jaar is het boek: We hebben er een geitje bij!
Bij diverse locaties kinderdagopvang en peuterspeelzalen wordt
aandacht besteed aan de voorleesdagen. Soms met een
voorleesontbijt of er worden speciale gasten uitgenodigd die de
kinderen voorlezen.

Peutermaand
In februari wordt de peutermaand georganiseerd. Een
samenwerking van de bibliotheek Wijchen, de eerste stap en de
GGD. De officiële opening is zaterdag 30 januari in de bibliotheek
in ‘t Mozaïek aan de Campuslaan in Wijchen. De peutermaand
heeft een eigen Facebookpagina (peutermaand Wijchen) waar alle
activiteiten worden gepost. De pagina wordt gevuld door de
bibliotheek en door de eerste stap. Zodra alle activiteiten bekend
zijn vindt u deze ook op de website van de eerste stap onder de
knop Nieuws. [LINK website]

Email:
Info@deeerstestap.nl

Beste ouders,
Dankzij de prettige samenwerking en dankzij het
enthousiasme en de inzet van alle pedagogisch medewerkers
hebben we ook in 2015 weer kunnen doen waar we goed in
zijn: de kinderen stimuleren in hun ontwikkeling, ze de
ruimte geven om zelf te ontdekken en ze laten stralen.
Daar zijn we trots op!
Graag wensen we jullie fijne feestdagen en een
sprankelend 2016!
Kinderopvang de eerste stap
Annelies Janssen, directeur/bestuurder
Telefoon
024-6488388

Website:
www.deeerstestap.nl

