Informatie Kinderopvang Kids Okay.
.
Locaties
Kinderopvang Kids Okay is gehuisvest in basisschool Onze Bouwsteen te Beugen. De opvang
vanaf 0 jaar en peuterspeelzaal bevindt zich zodra u binnenkomt bij de ingang van
Kinderopvang Kids Okay, vooraan links. De buitenschoolse opvang is één ruimte verder,
voormalig kleuterlokaal.
Intake
Wanneer u op zoek bent naar opvang voor uw kind, dan gaat u op onderzoek uit. Wat past het
beste bij uw kind?
Om u inzicht te geven in datgene wat we te bieden hebben, kunt u contact met ons opnemen
en dan maken we een afspraak voor een oriënterend gesprek.
Een kind vroegtijdig inschrijven voor een plaats bij de Kids Okay vergroot de kans dat we
kunnen voorzien in de vraag van de ouders. Kinderen kunnen worden ingeschreven vanaf de
leeftijd van nul jaar.
Een kind is ingeschreven na het invullen van het inschrijfformulier. Nadat wij het
inschrijfformulier hebben ontvangen ontvangt u van ons een plaatsingbewijs met daarop het
aantal uren dagdelen die u wenst te gebruiken.
Visie
Wij vinden dat de kinderopvang een verlengstuk van de thuissituatie moet zijn, met extra
mogelijkheden zoals het spelen met andere kinderen.
We bieden de kinderen veiligheid en geborgenheid in een vertrouwde omgeving, waarbij de
kinderen de ruimte krijgen om zijn/haar identiteit te ontwikkelen. De ontwikkeling van
kinderen wordt voor een groot deel bepaald door onderlinge contacten; dit is ook de reden dat
wij bewust kiezen voor een verticale groep. Op deze manier krijgen de kinderen niet alleen
met hun leeftijdgenootjes te maken, maar met kinderen van verschillende leeftijden. Zo
benader je het leven binnen een gezinssituatie het beste en stimuleer je de ontwikkeling van
het kind optimaal.
Dit wordt bereikt door op een respectvolle, ontspannen manier met zowel kinderen, als
ouders/verzorgers en personeel om te gaan. Wij sturen de kinderen in hun persoonlijke
ontwikkeling, met name in hun sociale omgang. We gaan uit van de individuele behoefte van
ieder kind en benaderen hen op een positieve manier zodat ze een positief zelfbeeld kunnen
ontwikkelen, wat van belang is voor hun gevoel van eigenwaarde.
Op de groep zijn vaste leidsters aanwezig, zodat er een goede vertrouwens- en hechtheidrelatie
met de kinderen wordt opgebouwd. Gedurende de dag is er een vaste dagindeling. Deze is
herkenbaar voor de kinderen en sluit aan bij de behoefte aan regelmaat en duidelijkheid. Voor
dreumesen en peuters is een vast schema van belang omdat de structuur die zo ontstaat het
kind veiligheid biedt. Kinderen van deze leeftijd leren de volgorde van gebeurtenissen
herkennen en krijgen daardoor grip op hun wereld.
Voor baby’s proberen we zoveel mogelijk een eigen ritme aan te houden. Ieder kind heeft zijn
eigen identiteit en mogelijkheden, waar leidsters hun benaderingswijze op aanpassen. Om dit
alles goed te laten verlopen, wordt veel belang gehecht aan een goede afstemming tussen
ouders en de leidsters.
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De breng- en haalgesprekken van iedere dag zijn hiervoor van groot belang. Daarnaast maken
we ook gebruik van een overdrachtschriftje. Met dit schriftje streven we naar een adequate
wijze van informatie uitwisseling, tussen u als ouders/verzorgers enerzijds en leidsters van uw
kind(eren) anderzijds. Wij gebruiken de informatie, om in kinderopvang Kids Okay
uw kind(eren) optimaal op te vangen. Voor u als ouder/verzorger biedt de uitwisseling van
informatie de mogelijkheid zicht te houden op de ontwikkeling van uw kind(eren). Het
overdrachtschriftje is geen vervanging voor de dagelijkse contacten tussen u en de leidsters.
Ons motto is: elk kind is uniek en we zullen ze op een liefdevolle manier opvangen!!

Productaanbod
Wat bieden wij en hoe komt dit er uit te zien??
Wat bieden wij de kinderen
Wij bieden opvang voor kinderen vanaf 0 tot op het moment waarop zij de basisschool
verlaten, en peuterspeelzaal op ( evt maandag) dinsdag en donderdag. Wij zorgen voor een
prettig thuisklimaat. De kinderen groeien er samen onder deskundige begeleiding met andere
kinderen van verschillende leeftijden op. Voor kinderopvang van 0 tot 4 jaar werken wij
volgens kindratio.
Voor BSO is de groepsgrootte maximaal 20 kinderen.
De kinderen kunnen er spelen en zich in eigen tempo en naar eigen wens ontwikkelen en
ontspannen. We drinken en eten met z’n allen, daarna bieden wij de kinderen de mogelijkheid
om buiten te spelen, knutselen enz.

Wat bieden wij de ouders
Kinderopvang Kids Okay biedt ouders de kans om de zorg en de opvoeding van hun kinderen
te delen. De ouders kunnen rekenen op goede opvang van hun kind. Zij kunnen door het
inschakelen van de opvang met een gerust hart werken of studeren.
- Bieden opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar op maandag dinsdag woensdag
donderdag en vrijdag van 7.00 uur tot 18.30 uur.
- Flexibele opvang met minimale afname van 2 uur.
- Alleen vakantieopvang.
- Tijdens studiedagen
- Peuterspeelzaal op maandag dinsdag en donderdag van 8.30 uur tot 12.00 uur.

Informatie voor ouders met een baby’tje
Kinderopvang Kids Okay biedt opvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar vanaf 7.00
uur tot 18.30 uur, en onderscheidt zich onder meer door een kleinschalige opzet. Deze
kleinschaligheid is een bewuste keuze.
Wat hebben we u en uw baby’tje te bieden?



veel persoonlijke aandacht, omdat we bewust kiezen voor kleinschaligheid.
we nemen de tijd voor uw kind en zijn/haar ontwikkeling, welzijn en verzorging.
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er zijn altijd vaste pedagogisch medewerksters aanwezig op de groep. Dat geeft rust
en vertrouwen.
opvang op maat. We zijn een dienstverlenend bedrijf dat met u meedenkt in de
combinatie tussen werk en verzorging.

Op Locatie is alles aanwezig om kinderen optimaal te verzorgen.
We werken met vaste leidsters op de groep en met een ervaren en vaste oproepkracht. Deze
‘vaste’ werkwijze vinden we wezenlijk in de zorg voor uw kind. Op die manier kan het kind
eerder vertrouwd raken met de leidsters en is er sprake van een continuïteit die rust en
geborgenheid biedt.
De medewerksters op de groep zorgen er daarnaast voor dat de doorgaande lijn in het
pedagogisch handelen binnen onze opvang gewaarborgd wordt. 2 keer per jaar komt er een
medewerkster van het consultatiebureau bij de opvang op bezoek.

Slapen op de opvang
In een aangrenzende slaapruimte zijn er voldoende bedjes voor kinderen van 0 tot 4 jaar.
Door middel van een babyfoon met camera is er altijd controle.

Peuterspeelzaal
Aan deze kinderen bieden wij 3,5 uur per ochtend een ontwikkelingsgericht programma aan.
Een kind moet gewoon kind kunnen zijn, samen zingen, knutselen, verven of spelen in een
poppenhoek en tegelijkertijd de ontwikkeling volgen van elk kind , daar is waar onze
pedagogisch medewerksters zich voor inzetten.. Zo begeleiden we jonge kinderen in stapjes
naar de basisschool.
Dagopvang 0 tot 13 jaar
Tijdens de vroege opvang en na school is het mogelijk dat wij 1 verticale groep (0 tot 13 jaar)
vormen bij een klein aantal kinderen. Ook tijdens de vakanties en studiedagen zullen de
kinderen in 1 verticale groep samen zijn.

BSO 4 tot 13 jaar
Buitenschoolse opvang is voor kinderen vrije tijd!!!
De BSO functioneert als een groot gezin. Het is geen verlengstuk van school, de kinderen
hoeven niet verplicht aan activiteiten mee te doen.
Wij bieden de kinderen wel een activiteit aan.
De kinderen kunnen alleen of met anderen buiten of binnen spelen of allerlei activiteiten
ondernemen. Hiervoor zijn verschillende middelen aanwezig: speelgoed, spelmaterialen en
leesboeken.
De kinderen mogen leesboeken gebruiken van de schoolbibliotheek.
Tijdens de vroege opvang en na school is het mogelijk dat wij 1 verticale groep vormen met
een klein aantal kinderen. Ook tijdens de vakantie en studiedagen zullen de kinderen in 1
verticale groep samen zijn.

Wat neemt uw kind wel en niet mee naar de opvang
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Wanneer het koud is: muts, das en handschoenen
.
Regenkleding (jas + laarzen) op een natte dag.
Kinderen krijgen bij ons tussen de middag bij de dagopvang brood en drinken, en 2 x
per dag wordt vers fruit aangeboden.
Voor kleine kinderen is het fijn wanneer u een buggy meeneemt. Dan kunnen we gaan
wandelen met uw kind. Wanneer het een erg warme dag wordt, neemt u dan s.v.p. een
petje/hoedje mee voor uw kind.
Liever geen speelgoed van huis meegeven. Wanneer het kwijt raakt of stuk gaat, zou
dat jammer zijn. Een troostknuffel voor kleine kinderen mag wel.
De luiers mag u van thuis meenemen, maar wij hebben ook voldoende voorraad.
(pap) voeding voor het jonge kind, mogelijk een bijtring en speentje.
Wanneer uw kind aan het oefenen is om zindelijk te worden, is een setje
reservekleding welkom.

.
Afmelden bij absentie
U kunt uw kind afmelden (bij bijv. ziekte) op het telefoonnummer van dagopvang:
Petra mobiel: 06-52718730 of Christel mobiel 06-10640017
Telefoon peuterspeelzaal 06 - 57977220
S.v.p. afmelden tussen 8.00 en 8.30 uur.

Communicatie met de ouders
Iedere dag is er een duidelijke overdracht bij het wegbrengen en ophalen van uw kind. Op
die manier weten we waar/wanneer en bij wie de verantwoordelijkheid voor de toezicht op het
kind ligt. Telkens bij het ophalen geven de leidsters in het kort aan hoe de (mid)dag is
verlopen en of er evt. bijzonderheden zijn. Voor kinderen van 0 t/m 1 jaar houden we in een
schriftje bij wat er wordt gegeten, hoe er wordt gespeeld en geslapen.
Wennen
Na de definitieve aanmelding wordt er, indien gewenst, een afspraak gemaakt voor een aantal
wenmomenten. Onze voorkeur gaat uit naar een 2-tal uren op de dag waarop straks de opvang
zal gaan plaatsvinden. Voor kleine kinderen is het erg belangrijk om het wennen stapsgewijs
te laten verlopen, zodat ze rustig aan kunnen wennen aan de andere kinderen en de leidsters.
De ouders van de jongere kinderen adviseren we om via een schriftje belangrijkste zaken te
noteren van de betreffende dag en dit aan de leidster geven. De notities gelden als aanvulling
op de mondelinge overdracht die aan het einde van de dag plaatsvindt.
Naar gelang de behoefte kunnen leidsters een observatieformulier invullen en de bevindingen
samen met de ouders bepreken in een oudergesprek.
Vragen rondom uw kind
Mocht u zich zorgen maken over uw kind, dan kunt u bij ons terecht. Schroom niet zulk soort
zaken met ons te bespreken. Andersom zullen wij ook met u in contact treden, wanneer wij de
behoefte voelen een wezenlijk voorval betreffende uw kind te bespreken, om zodoende
afstemming te hebben op pedagogisch gebied. We streven duidelijkheid en zoveel mogelijk
eenduidigheid (tussen thuis en de opvang) na, bij de benadering van de kinderen
Allergieën
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Is uw kind allergisch, geef dit dan aan ons door.
Verjaardagen
De verjaardag van de kinderen wordt op onze opvang gevierd, de slingers hangen door het
lokaal en we zingen voor de jarige job. Uw zoon/dochter krijgt op zijn/haar verjaardag een
presentje namens ons.
Geschillencommissie
Kinderopvang Kids Okay is aangesloten bij de geschillencommissie
www.degeschillencommissie.nl

Erkend leerbedrijf
Wij zijn een erkend leerbedrijf, www.s-bb.nl Met het Gildeopleiding Venray zijn we
overeengekomen om regelmatig een stagiaire (voor pedagogisch werk(st)ers niveau 3 of 4) de
kans te geven hun studie verder handen en voeten te geven binnen onze opvang. We zullen u
als ouders altijd van tevoren op de hoogte stellen van de dagen dat de student(e) bij ons stage
komt lopen en haar/hem aan u voorstellen middels een korte kennismakingsbrief.
Auto parkeren
Parkeren kunt u in de daarvoor bestemde parkeer vakken. Voor of na schooltijd mag er
geparkeerd worden bij de poort, aan de achterkant van de basisschool.
Bereikbaarheid ouders/ mutaties telefoonnummers
Zorg dat wij u altijd kunnen bereiken indien nodig. Geef wijzigingen van telefoonnummers
en andere gegevens direct aan ons door, zodat onze administratie steeds up-to-date blijft.
Geef wijzigingen door via: info@kidsokay.nl

Buiten spelen
Onder toezicht wordt er buiten gespeeld. Duidelijke afspraken worden gemaakt over spel e.d.
De kinderen mogen niet zonder toestemming het schoolplein verlaten.
Calamiteiten
Bij calamiteiten kan het nodig zijn om het gebouw te ontruimen. Dit gebeurt uit voorzorg of
omdat er direct gevaar is voor de kinderen en anderen die zich in het gebouw bevinden.
Wanneer er besloten wordt tot ontruiming laten wij een alarmsignaal klinken. Zodra dit het
geval is, verlaten we op rustige wijze het pand. We volgen gedurende een calamiteit altijd de
instructies op van het personeel. Eventueel evacueren we de kinderen naar een andere locatie.
Wanneer dit het geval is, worden de ouders op de hoogte gesteld en verzocht hun kinderen
daar te komen ophalen. Meldt het altijd aan ons dat u uw kind meeneemt.
Hoofdluis
Hoofdluis is een ongemak dat zich gemakkelijk en snel kan verspreiden. Om deze
verspreiding zoveel mogelijk te beperken, vragen wij ouders die thuis hoofdluis en/of neten
geconstateerd hebben, dit thuis te behandelen. Stel ons vervolgens op de hoogte, zodat wij
extra alert kunnen zijn.
Zodra wij hoofdluis geconstateerd wordt, overleggen wij met ouders over de behandeling.
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Kinderziekten en epidemieën
Bij een uitbraak van een kinderziekte of epidemie raadplegen wij de GGD en handelen wij
minimaal conform de voorschriften en adviezen van deze organisatie.
Meldt het ons altijd, wanneer uw kind een kinderziekte heeft of wanneer u dit vermoedt.
Kleding en schoeisel
Kinderen spelen intens en werken met bijvoorbeeld zand, verf of lijm. Houdt hier rekening
mee bij het kleden van uw kind. Wij proberen te voorkomen dat kleding beschadigt of vuil
wordt. Zo dragen de kinderen schorten tijdens het verven of plakken. Desondanks kan het
gebeuren dat kleding vuil wordt. Kinderopvang Kids Okay kan hiervoor niet aansprakelijk
worden gesteld. De verf- en lijmproducten die we gebruiken zijn in de meeste gevallen
uitwasbaar.
In verband met verstikkingsgevaar zijn kledingstukken waarin touwtjes rond de hals zitten
niet toegestaan. Kinderen kunnen tijdens hun spel hiermee ergens achter blijven haken. Dit
geldt ook voor andere touwtjes en strikjes, langer dan 22 cm op andere plaatsen aan
kledingstukken.
.
Lunch en tussendoortjes
Kinderen die gebruik maken van de dagopvang kunnen tijdens de lunch brood bij ons eten.
We hebben diverse soorten beleg: kaas, smeerworst appelstroop en pindakaas. Ook krijgen ze
thee, sap, yoghurt en fruit plus gezonde koek.
Kinderen die gebruik maken van de buitenschoolse opvang krijgen drinken en fruit. En een
koekje.
Kinderen met een (voedsel)allergie of – intolerantie worden verzocht spulletjes van thuis mee
te nemen.
Medicijnovereenkomst
Het kan zijn dat uw kind medicijnen gebruikt. Om te zorgen dat de toediening hiervan op de
juiste manier wordt uitgevoerd, maken wij gebruik van een medicijnovereenkomst. In deze
overeenkomst wordt de wijze van toediening en dosering vastgelegd. U dient ervoor te zorgen
dat het medicijn in de originele verpakking beschikbaar wordt gesteld en dat de uiterste
houdbaarheidsdatum niet wordt overschreden. Het formulier voor de medicijn overeenkomst
kunt u bij ons opvragen.
Verantwoordelijkheid van de ouder(s) bij Kinderopvang Kids Okay
Zolang u samen met uw kind in het gebouw of op het terrein van Kinderopvang Kids Okay
verblijft, bent u zelf verantwoordelijk voor uw kind.
Speelgoed opruimen
De kinderen ruimen (de jongste kinderen doen dit samen met de leidsters) het gebruikte
speelgoed gezamenlijk op, voordat ze de opvang verlaten. Op die manier zit er een duidelijk
begin- en eindpunt aan de (mid)dag.
Ziek zijn
Zieke kinderen hebben extra aandacht, verzorging en rust nodig. Daarom kunnen deze het
beste thuis verzorgd worden. Bovendien kan er in bepaalde gevallen besmettingsgevaar voor
de andere kinderen zijn, waardoor het raadzaam is, om uw kind thuis te houden.
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Bij ziektesymptomen zoals koorts (een lichaamstemperatuur van 38,5 graden en hoger),
braken, diaree en bij kinderziektes moet het kind thuis blijven en goed uitzieken. Wordt uw
kind ziek tijdens zijn/haar verblijf bij Kinderopvang Kids Okay, dan wordt van u verwacht
dat u, na hierover door ons geïnformeerd te zijn, uw kind komt halen.
Oudercommissie
Kinderopvang Kids Okay heeft een oudercommissie, die bestaat uit: E. Jacobs voorzitter
A. Boumans
S. Bardoel
L. Verweij
Contactpersoon is: Ellen Jacobs: Tel. 0485-361305
Wie zijn Kinderopvang Kids Okay
Petra Wijtten, 30 -12 1968 jaar getrouwd met Erik Wijtten en twee dochters Cindy en Sanne.
Christel Thijssen, 03-04-1964 getrouwd met Mari van den Berg één zoon Ruben en één
dochter Eva.
2007 augustus: basisscholen zijn wettelijk verplicht om voor- en naschool opvang tem
bieden aan hun leerlingen als ouders hierom vragen. Daarna zijn wij gestart met
buitenschoolse opvang in basisschool Onze Bouwsteen in Beugen.
2012 maart : zijn we binnen school verhuisd, van de bovenverdieping naar beneden, in een
voormalig kleuterlokaal.
2014 augustus: wordt BSO Kids Okay, Kinderopvang Kids Okay. Vanaf 25 augustus start er
een groep van 0 tot 4 jaar en bieden we ook peuterspeelzaalwerk aan. Daarlangs blijft er een
BSO groep van 4 tot 13 jaar.
2017 mei: nieuwe slaapkamer Kinderopvang
Alle medewerkers zijn in het bezit van een BHV diploma, en 2 x per jaar volgen wij de
herhalingscursus. Wij zijn geregistreerd in het landelijk register kinderopvang
Het landelijk registratienummer van kinderopvang BSO Kids Okay, is: 675967065.
Het landelijk registratienummer van Kinderopvang/ PSZ 0 tot 4 jaar is :234767844
Het uurtarief van 2017:
Bij een contract met minimaal 2 uur per week is het uurtarief € 6,75.
Alleen vakantieopvang of minder dan 2 uur per week is het uurtarief € 8,00.

Ieder jaar wordt er een inspectie uitgevoerd door de GGD.
Werknemers:
Ons team bestaat uit:
Miranda Schiks
Shirley Franssen
Tamara Roosen
Petra Wijtten
Christel Thijssen
Allen zijn werkzaam bij de peuterspeelzaal, kinderopvang en BSO.
Wie, wanneer aanwezig is zal op het mededelingenbord vermeld worden.
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Stagiaires:
Wij bieden de mogelijkheid leerlingen van de opleiding pedagogisch werk bij ons stage te
komen lopen. Wij werken met leerlingen van Gildeopleiding Venray.
VOG:
Alle medewerkers, stagiaires die binnen kinderopvang Kids Okay werken zijn in het bezit van
een geldig verklaring omtrent het gedrag.
Heeft u nog vragen dan kunt u altijd bellen naar:
Christel Thijssen:
06- 10640017
Petra Wijtten:
06- 52718730
Telefoonnummer alleen tijdens opvanguren : 0630443687
Ook kunt u ons mailen: info@kidsokay.nl
Verdere informatie kunt u bekijken op onze website www.kidsokay.nl
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Beste ouders/ verzorgers,
Natuurlijk vinden wij het leuk om af en toe een uitstapje te maken met de kinderen .
Even naar de speeltuin, naar het bos of gewoon een wandeling te maken.
Bij deze vragen wij u om een handtekening, zodat wij met de kinderen een uitstapje kunnen
maken.
Bij voorbaat dank.
Handtekening ouder/verzorger.

Beste ouders/ verzorgers.
Hoofdluis is een ongemak dat zich makkelijk en snel kan verspreiden. Om deze verspreiding
zoveel mogelijk te beperken, vragen wij ouders die thuis hoofdluis en/of neten geconstateerd
hebben dit thuis te behandelen, voordat het kind en ouder bij Kids Okay komen. Stel de
leidsters op de hoogte. Wij vragen u toestemming te geven dat de basisschool ons mag
informeren indien het nodig is.
Bij voorbaat dank.
Handtekening ouder/verzorger.

Beste ouder/ verzorger,
Op onze website www.kidsokay.nl kunnen foto’s van uw kind geplaatst worden.
Wij gaan hier zeer zorgvuldig mee om.
Bij akkoord hieronder graag tekenen.
Bij voorbaat dank.
Handtekening ouder/verzorger

___________________________________________________________________________
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