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Afgelopen tijd zijn wij druk geweest met de uitdagingen van morgen. Waar staat ‘de eerste stap’ voor en
wat willen wij bieden?
Na een intensief traject zijn wij gekomen tot vijf kernwaarden die onze organisatie typeren, nu en in de
toekomst. Samen met Ontwerpburo Stijl 3 uit Wijchen hebben we de vertaalslag gemaakt. Elke kernwaarde
heeft een eigen pictogram en de kernwaarden komen samen in een nieuw logo.
De overstap naar de nieuwe huisstijl maken we geleidelijk. De komende tijd zult u onze nieuwe uitstraling
op steeds meer plekken tegenkomen.

Met trots presenteren wij onze kernwaarden en het nieuwe logo!

Plezier

Spelen staat binnen de eerste stap centraal. Spel vraagt creativiteit en geeft plezier:
het plezier van het onderzoeken en ontdekken van nieuwe dingen, het je eigen
maken van nieuwe vaardigheden, het plezier wanneer iets voor de eerste keer lukt.
Spelen met leeftijdgenootjes in de groep en samen plezier beleven legt een
essentiële basis voor later.
Onze medewerkers hebben plezier in hun werk en stralen dit uit. Wij zijn betrokken,
vindingrijk en enthousiast. Wij zijn trots op ons vak en onze organisatie. Wij maken
plezier.
Plezier, dat is de kracht van ‘de eerste stap’.

Samen

In een groep leer je samen spelen, delen en dat er grenzen zijn. Samen spelen
vraagt om samenwerken, communiceren en rekening houden met elkaar.
De verschillende achtergronden van kinderen in de groep maakt kinderopvang tot
een rijke en waardevolle omgeving waar veel te ontdekken valt. Kinderen leren van
en met elkaar. Iedereen is welkom, iedereen doet mee.
We bereiden kinderen voor op deelname aan de democratische samenleving, we
stimuleren zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel.
We weten wat er speelt in de samenleving. Waar we raakvlakken zien spelen we in
op de ontwikkelingen en zoeken we de samenwerking. We werken graag met
samenwerkingspartners. We stellen ons open en toegankelijk op. We richten ons
actief op de wijk en het dorp. Samen bereiken we meer.
Samen, dat is de kracht van ‘de eerste stap’.

Uniek

Ieder kind is uniek. We hebben oog voor verschillen tussen kinderen, tussen jongens
en meisjes, lichamelijke verschillen, verschil in ontwikkeling, verschil in interesse.
We helpen kinderen te ontdekken wie ze zijn en waar hun talenten liggen. We laten
kinderen ervaren dat ze er mogen zijn omdat we weten dat wanneer kinderen
zichzelf accepteren, hun talenten tot ontplooiing kunnen komen.
Wij stimuleren kinderen om zich verantwoordelijk te voelen voor hun eigen leren. Elk
kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier. Ieder mag op eigen
wijze de toekomst tegemoet.
Onze medewerkers zijn uniek. Wij zijn ervan overtuigd dat zij het verschil maken. Zij
zetten hun persoonlijke talenten en competenties in om kinderen een rijke
ontwikkelomgeving te bieden.
Uniek, dat is de kracht van ‘de eerste stap’.

Veilig

‘De eerste stap’ is een veilige plek voor kinderen, zowel fysiek als emotioneel. Wij
bieden de warmte en geborgenheid die nodig is om zelfvertrouwen te krijgen, want
pas wanneer kinderen zich veilig voelen komen ze tot spel en ontwikkeling. Kinderen
hoeven bij ons niet bang te zijn om fouten te maken. Wij bieden een veilige
omgeving om ook dingen te leren die je niet meteen kunt. Bij ontwikkelen hoort ook
vallen en opnieuw proberen. Een kind durft alleen te vallen als het weet dat het
opgevangen wordt. Wij vangen kinderen op!
Wanneer medewerkers zich veilig voelen komen ze tot optimale resultaten. We zijn
oprecht en respectvol in onze manier van werken. We doen wat we zeggen en
komen onze afspraken na. We handelen integer.
We communiceren open naar ouders, kinderen, medewerkers en
samenwerkingspartners. We zijn duidelijk over wat wel en (nog) niet kan. We gaan
altijd het gesprek aan.
Veilig, dat is de kracht van ‘de eerste stap’.

Groei

Alles wat aandacht krijgt groeit.
Kinderen die zich veilig en prettig voelen, groeien in alle opzichten. Een kind dat zich
sterk voelt gaat op ontdekkingstocht en doet nieuwe ervaringen op. Wij geven
kinderen de ruimte om hun talenten te ontdekken en uit te diepen. We stimuleren
kinderen om te bewegen, buiten te zijn, actief te zijn. Wij stimuleren het zelf
ontdekken en zoeken naar creatieve oplossingen. We bieden uitdagende activiteiten,
die leuk en leerzaam zijn.
Wij hebben aandacht voor de groei van ieder kind.
We zijn als mens, als professional en als organisatie gericht op groei. We willen
continu beter worden in wat we doen. Wij nemen de ontwikkeling en persoonlijke
groei van medewerkers en organisatie serieus. Daarom investeren we in permanente
educatie: opleiding, training en coaching.
Groei, dat is de kracht van ‘de eerste stap’.

Huisstijl
De visuele vertaling van onze kernwaarden vind je in ons logo.
De kernwaarde plezier zie je in het logo als geheel: een speels beeld. De ronde vorm geeft veiligheid aan.
Het individu in het logo staat voor uniek en het blad refereert aan groei in de breedste zin van het woord.
Duidelijkheid en vriendelijkheid vindt de vertaling in de ronde letter van ‘de eerste stap’.

Feest!
‘De eerste stap’ bestaat dit jaar 40 jaar en dat willen we vieren!
We hebben week 40 uitgeroepen tot feestweek. Op al onze locaties is FEEST vanaf 3 oktober het thema.
Natuurlijk willen we ook met ouders het 40 jarig bestaan graag vieren. Daarom is er aan het eind van de
week een feest. De kinderen laten graag zien wat ze in die week allemaal hebben gedaan en gemaakt.
Meer info vindt u op de uitnodiging. Deze krijgt u op de locatie uitgereikt.
De feestweek heeft iedere dag een ander onderwerp dat aansluit bij de kernwaarden.

