Wijzigingen.

Keaverke info

-

datums gewijzigd of geruild
worden. Dit geldt ook bij ziekte.

Openingstijden.

Mits langdurende ziekte, even

Wij zijn van maandag t/m vrijdag
geopend van 7:00 tot 19:00. Mocht u
buiten deze tijden opvang nodig kan dit
/in overleg.

Opvang aanbod.
-

-

-

Flexibel opvang: een maand van te
voren dagen en uren doorgeven.
Minimaal 4 uur per dag per
Dagopvang: vaste uren en dagen
per maand. Minimaal 4 uur per
dag.
VSO: minimaal 1 uur voor
schooltijd.
BSO: minimaal 3 uren na
schooltijd

-

Vakantie opvang.

Wijzigingen dienen een maand van
te voren ingediend te zijn.
In de opvang maand kunnen geen

-

-

-

overleggen.
Contract wijziging dienen 1 maand
van tevoren gedaan te worden
met ingang van de 1ste dag van de
maand.
Extra uren in de opvang maand
kan, mits de bezetting het
toelaat. Incidenteel opvang.
Vermelden in app 0641103873

Tarieven 2020.
-

Flexibel opvang: 8,20 per uur
Dagopvang: 7,90 per uur
VSO & BSO: 7,90 per uur
Incidenteel opvang: 8,20 per uur

Sluitingsdagen.
-

Pasen
Koningsdag

-

Hemelvaartsdag
Pinksteren
Kerstdagen
Oud en nieuwjaarsdag

Oudercommissie
Voorzitter: Linda Jeuken-Jansen
Mobiel: 06-42721267
Mail: lindajansen05@gmail.com
Secretaris: Paula Vissers
Mobiel: 06-48888197
Mail: paula_vissers@hotmail.com

Contact gegevens.
Shurnaiska Cremers-Ferrero
Kapelstraat 18 e/o 18A
5824AJ HOLTHEES
Mobiel: 0641103873
Mail: keaverke@outlook.com
Website: www.keaverke.nl
Wij zijn ook op Facebook te vinden.
Bij Shurnaiska kunt u terecht met al uw
vragen en klachten. Zij zal u zo snel als
mogelijk helpen.

Dagje Keaverke
Dagschema 0-4
Bij ’t Keaverke werken we met dagritme
kaarten van Kiki de beer. De kinderen
helpen elkaar, ons en Kiki de dag door.
Met de kaarten bieden wij structuur en
leren we de kinderen spelenderwijs
plannen. Opruimen na het spelen. Tijd
nemen om naar de wc te gaan. Samen een
boek lezen en deze ook bespreken. Een
knutselwerk of spelactiviteit m.b.t
thema of een boek. In het ochtend en in
het middag buiten spelen, wandeling of
fietstocht door het dorp en omliggende
dorpen.

Eten en drinken
Wij bieden kinderen van 0 tot 4 als basis
gezonde maaltijden. Fruit, boterham met
eerst iets hartigs daarna keuze uit iets
zoets. En in de middag fruit. Drinken,
melk en water. Baby’s volgens het
schema dat ze van huis uit hebben. Als

zij fruit mogen prakken wij deze vers
indien gewenst.

Slapen
In het kinderdagverblijf hebben we 2
slaapkamers. 1 met 1 stapelledikant. 1
kamer met 2 stapelledikanten. Voor
kinderen die alleen even willen rusten
hebben we eventueel rustbedden voor
een uurtje rust.Voor het anders slapen,
denk aan buikslaper, dient u een
toestemmingsformulier in te vullen.

Ziek
Momenteel hanteren wij het volgende:
-

38 graden koorts blijf thuis.
Twijfelt u, neem dan contact op
met ons.
Verder kunt u via het RIVM het
beslisboom volgen.

Thema’s
Bij ’t Keaverke werken we met thema’s,
zowel van Kiki als zelf verzonnen
thema’s. Ook worden de feestdagen
meegenomen in de thema’s. En om de
thuisbasis erbij te betrekken, krijgen
kinderen Kiki beer zo nu en dan op logé
met een boek dat over de thema gaat.

Pedagogische coach
Een aantal keren per jaar komt onze
coach om te bekijken waar we op de
groep, als pedagogische medewerker en
op het gebied van beleid kunnen
verbeteren. En gaat hier samen met ons
aan het werk. Deze ontwikkelingen zullen
via het nieuwsbrief gecommuniceerd
worden.

Oudergesprekken

Verjaardag

In de maanden juli en november zal er
plaats gemaakt worden voor gespreken

Niks moet alles mag. Wij vieren alle
verjaardagen en hebben ook traktaties.
En maken er altijd een feestdag van.

Oudere kinderen krijgen een verslag.

m.b.t. het observatie formulier die wij
invullen per kind van 0 tot 4 jaar.

