Oudercommissie

M et plezie r sa me n groeie n

Ou d e rco m m issi e
Waarom een Oudercommissie?
De oudercommissie behartigt de belangen van
alle ouders en kinderen. Het streven is dat van
iedere groep één ouder
plaatsneemt in de oudercommissie.
Wat doen wij?
De oudercommissie heeft een adviesrecht
over onder andere de volgende onderwerpen:
• Kwaliteit beleid
• Pedagogisch beleid
• Voeding
• Veiligheid (op locatie, verkeerssituatie)
Wij vergaderen een aantal keer per jaar samen
met de manager over zaken die spelen op de
locaties.
Op onze website www.deeerstestap.nl en in
het ouderportaal vind je alle informatie over de
oudercommissie.

I nfo rm ati e

van de oudercommissie
Wij horen graag van u
Heb je ideeën, suggesties, voorstellen en op- of aanmerkingen,
geef deze aan ons door en we bespreken dit tijdens een van
de openbare vergaderingen.
Je bent welkom bij de oudercommissie!
Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste en betrokken ouders.
Ben jij dit? Meld je dan aan! Wij verwelkomen je graag!
Op ons ouderportaal vind je het email adres waar de
oudercommissie te bereiken is.

Plezie r
Spelen staat binnen ‘de eerste
stap’ centraal. Spel vraagt
creativiteit en zorgt voor 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.

Sa m e n
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.

U n ie k

Ieder kind is uniek. We hebben oog
voor verschillen en zien daarin de
kansen en uitdagingen. Wij zien
en waarderen verschillen tussen
kinderen: 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. Elk
in hun eigen tempo en op hun eigen
manier. Wij stimuleren kinderen om
zich verantwoordelijk te voelen voor
zichzelf. Ieder mag op eigen wijze
de toekomst tegemoet.

Ve ilig
‘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 soms
ook vallen en opnieuw proberen. Een kind durft alleen
te vallen als het weet dat het opgevangen wordt. Wij
vangen kinderen op!

G roe i

Alles wat aandacht krijgt groeit.
Kinderen die zich veilig en prettig
voelen, groeien in alle opzichten.
Een kind dat zich sterk voelt kan
op ontdekkingstocht gaan en
nieuwe ervaringen opdoen. 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 voor het kind
betekenisvol, leuk en leerzaam
zijn. Wij hebben aandacht voor
de groei van ieder kind.

