Ouderportaal, stand van zaken
In de vorige nieuwsbrief hebben we je laten weten
dat er een nieuw ouderportaal aankomt. Inmiddels
zijn we al een eind op weg met de inrichting. Het
portaal wordt op dit moment getest en zal eind mei
gepresenteerd worden.

Veiligheid.nl is een campagne gestart om
kinderen meer risico’s in het spel toe te staan:
Met een beetje risico komen ze er wel
Risicovol spelen heeft een positieve invloed op
de fysieke en mentale gezondheid van kinderen.
Daardoor leren ze risico’s inschatten, worden ze
zelfredzaam en bouwen ze zelfvertrouwen op.
Kinderen krijgen tegenwoordig steeds minder de
ruimte om te leren omgaan met risico’s. Dit
komt onder andere door de beschermende
houding van de maatschappij (ouders, scholen,
overheid). Toch wil 79% van de ouders hun kind
wel graag vaker risicovol laten spelen.
VeiligheidNL stimuleert en ondersteunt ouders
daarom met de campagne ‘Met een beetje risico
komen ze er wel’.
Ben jij benieuwd wat voor ouder jij bent? Doe de
test: hoeveel speelruimte geef jij je kind?
Lees alles over de campagne op de volgende
website: www.veiligheid.nl/risicovolspelen/overde-campagne

Unik
1 november zijn wij met onze gespecialiseerde opvang vanuit basisschool Samsam verhuisd naar het
Noorderlicht. Daar zijn we enorm blij mee en we zijn in een warm bad terecht gekomen. We zitten in het
oude techniek lokaal naast de BSO van 'de eerste stap'.
Onze groep is bedoeld voor kinderen die baat hebben bij kleinschalige opvang. Dit kan op basis van een
lichamelijke, verstandelijke maar ook gedragsmatige beperking zijn.
We zijn na school, tijdens schoolvakanties en op zaterdagen aanwezig en hebben veel aandacht voor sociale
vaardigheden, omgang met anderen en het omgaan en invullen van vrije tijd. We kijken hierbij altijd naar
de individuele mogelijkheden van het kind. Samenwerken met andere zorgaanbieders
is ons uitgangspunt. Zo bieden wij ook Zorg Binnen Onderwijs en
Praktische ThuisOndersteuning binnen Het Noorderlicht en de Paulusschool.
Onze zorg wordt vanuit de WMO gefinancierd. Voor verdere vragen kunt u
contact opnemen met Jamie Bex op 0683648282 of neem een kijkje op
www.unik.nl.

Tevredenheidsonderzoek Peuterspeelzalen (PSZ)
Eind 2016 hebben we een tevredenheidsonderzoek gehouden onder de
peuterspeelzaalouders in Wijchen. Dit onderzoek doen we om te horen waarover
ouders tevreden zijn en op welke punten we onze dienstverlening kunnen
verbeteren.
De klanttevredenheid binnen de PSZ is op 3 punten (sterk) omhoog gegaan: pedagogisch medewerkers,
administratie/klantcontact en het totaal ‘de eerste stap’. De gemiddelde waardering die we van de ouders
kregen is 8.2 en daar zijn we trots op!
Hartelijk dank voor het invullen!

Warme maaltijd
Vanaf 1 januari hebben al onze
kinderdagopvanglocaties
verlengde openingstijden van
7:00 tot 18:30 uur. Kinderen
vanaf 1 jaar die tot 18:30
komen krijgen dan een gezonde
en lekkere warme maaltijd. Ook
andere kinderen kunnen meeeten. En zien eten doet eten!
Aanmelding voor een maaltijd
kan via de groep.

Kasteelfeesten Wijchen en
ballonfestival Grave
Er staan weer leuke evenementen
gepland. Zaterdag 27 mei zijn we
aanwezig van 10.00 – 12.00 uur
tijdens de kindermorgen van de
kasteelfeesten. Een echt feest voor
kinderen vanaf 2 jaar. We dansen,
zingen, schminken of maken een
knallende kuif en we maken
ballonfiguren. Kom je ook?
In Grave zijn we vrijdag 11 en
zaterdag 12 augustus aanwezig op
het festivalterrein. Het programma
is nog niet bekend, dat laten we je
nog weten.

Actie voor ouders 31 maart
Een greep uit de enthousiaste en leuke reacties van ouders;

Bedankt voor deze leuke actie, en goede zorgen, p.m-ers eerste stap Ravenstein

Dank jullie wederom voor het organiseren van deze avond!

Super leuk!

Kids hebben het erg gezellig gehad en wij heerlijk gegeten

De kids hebben weer genoten

We hebben een heerlijke avond samen gehad, en de kids hebben ook echt een feestavond gehad

Boeken tip!
Voor de allerkleinsten (vanaf 1 jaar):
Zoekboekjes.
Bijvoorbeeld:
Beestje, waar ben je? / Leeuw, waar
en je? beide van Ingela P. Arrhenius
Voor de oudere kinderen (vanaf 5 jaar)
De trilogie van Jon Klassen: Ik wil mijn
hoed terug / Deze hoed is niet van
mij /We hebben een hoed

