Instagram
‘de eerste stap’ heeft nu ook een
instagram account. Volg jij ons al?

Dag van de groene kinderopvang
15 mei is de ‘dag van de groene kinderopvang’. De Dag van de Groene Kinderopvang is van én voor
iedereen met een hart voor natuur en kinderen: voor alle kinderdagverblijven, peuteropvang locaties en
buitenschoolse opvang locaties. Natuurbeleving en vrij buitenspel in een groene omgeving zijn belangrijk
voor de ontwikkeling en het welzijn van alle kinderen.
Bij ‘de eerste stap’ zijn wij altijd bezig met de natuurbeleving van de kinderen in de opvang. Onze
buitenplaatsen zijn ook ingericht op het spelen met en in ‘het groen’. Later dit jaar op 29 juni, zal de
‘modderdag’ plaatsvinden, waar wij ieder jaar weer aan meedoen. ‘Groenbeleving’ staat bij ‘de eerste stap’
altijd hoog in het vaandel.

Thema BSO Zomervakantie
Zoals in elke vakantie hebben we voor de zomervakantie ook weer een leuk programma bedacht. We
kunnen alvast een tipje van de sluier oplichten… Heel toepasselijk zo vlak voordat de meesten op vakantie
gaan, zal het thema

‘Reisbureau’...

zijn.

Hebben we je nieuwsgierig gemaakt? Houd het programma in de gaten. Het belooft weer gezellig te worden!

Afmelden en ruiltegoed
Maakt jouw kind tijdens de zomervakantie geen gebruik van de opvang maar heb je wel een contract voor
deze weken?
Meldt dan uiterlijk de dag voor de opvang voor 12:00 uur af. Alleen dan ontvang je ruiltegoed.
Om ruiltegoed op te kunnen bouwen, is het nodig om voor elke dag dat je kind niet komt, af te melden.
Ook bij ziekte van je kind geldt de regel dat er ruiltegoed kan worden opgebouwd. Ook hier is het tijdstip
van afmelden belangrijk. Weet je pas ‘s morgens dat je kind ziek is, dan wordt er bij afmelding op de dag
zelf geen ruiltegoed opgebouwd. Daar tegenover staat dat opgebouwd ruiltegoed 365 dagen gebruikt kan
worden.
Hemelvaartsdag 10 mei en 2e Pinksterdag zijn wij gesloten. Als je normaal op deze dagen opvang hebt,
wordt het opgebouwde ruiltegoed voor deze feestdag automatisch bij geschreven. Hiervoor hoef je zelf niets
te doen.

Veiligheids-en gezondheidsbeleid
Een veilige en gezonde omgeving voor kinderen is
noodzakelijk. Per 1-1-2018 geldt er een nieuwe
regel in de kinderopvang die beoogt dat het
veiligheids- en gezondheidsbeleid beter aansluit op
de praktijk. Uitgangspunt hierbij is kinderen tegen
grote risico’s te beschermen en hen te leren
omgaan met kleine risico’s. De
kinderopvangorganisatie heeft vanaf nu een
veiligheids- en gezondheidsbeleid, dat past bij de
activiteiten, locatie en inrichting van de
kinderopvang. Wil je als ouder dit beleid inzien?
Dat is mogelijk. Het veiligheids-en
gezondheidsplan van je locatie ligt ter inzage op de
locatie.

Kinderopvangtoeslag blijft bij belastingdienst, geen rol voor DUO.
Om het geheugen op te frissen: in het voorgestelde nieuwe systeem zou de kinderopvangtoeslag niet meer
naar de ouder gaan, maar was het de bedoeling dat de ouder de eigen bijdrage betaalt aan DUO, waarna
DUO dit bedrag, tezamen met de overheidsbijdrage, betaalt aan de kinderopvangorganisatie. De hoogte van
de eigen bijdrage zou worden gebaseerd op het inkomen van twee jaar geleden, waardoor de vaststelling
van de eigen bijdrage wordt vereenvoudigd en het aantal verrekeningen met de ouders, en daarmee ook het
aantal (hoge) terugvorderingen, fors zou dalen. Eind april jl. heeft staatssecretaris van Ark besloten dat de
regeling kinderopvangtoeslag niet naar DUO gaat omdat de Belastingdienst een aantal belangrijke
verbeteringen heeft doorgevoerd in de regeling van de kinderopvangtoeslag.
Voor ouders verandert er dus niets.

Voor jullie gelezen:
De hersenexpert
Hoogleraar Klinische Neuropsychologie Erik Scherder
(bekend van DWDD) legde onlangs in tijdschrift Elsevier uit
wat muziek doet met de hersenen van kinderen. ‘Muziek
stimuleert de netwerken in de hersenen en de verbindingen
tussen alle hersengebieden. Hoe meer verbindingen er
ontstaan op jonge leeftijd, hoe meer cognitieve reserve
kinderen voor de rest van hun leven opbouwen.’ Daarnaast
verbetert muziek onder meer ook de motoriek, sociale
vaardigheden en schoolprestaties van kinderen, aldus
Scherder. Hij pleit dan ook voor een ‘verrijkte omgeving’,
waarbij het kinderbrein ook op creatief gebied voortdurend
wordt uitgedaagd, met muziek, beweging en andere
kunstvakken.

Nieuwbouw Grave
In Grave wordt nog steeds hard gewerkt om het nieuwe kindcentrum af te ronden. Dit zal bestaan uit onder
andere de huidige basisscholen Hartenaas, De Sprankel, de GGD (consultatiebureau) en kinderopvang ‘de
eerste stap’. Samen zullen wij de Brede School Grave Oost gaan vormen. Na de zomervakantie zal iedereen
zijn intrek nemen in dit splinternieuwe gebouw.
Neem eens een kijkje op http://kcgraveoost.blogspot.nl/.
Ook zijn hier foto’s te zien en verslagen te lezen over de ontwikkeling van het gebouw.

