Nieuwsbrief februari 2020
Hierbij ontvangen jullie de nieuwsbrief van februari. Hierin staat belangrijke informatie, dus lees
hem goed door!
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Ziektebeleid
Het ziektebeleid is aangepast. Hierin hebben wij het belang van de kinderen voorop gesteld en is ook
het gebruik van zetpillen meegenomen. Hieronder lees je de nieuwe afspraken van dit beleid.
Afspraken omgang ziek kind
Kinderen die naar de opvang gaan krijgen soms te maken met ziekte. Wij vinden het belangrijk om
hier goed mee om te gaan, hierin staat het welzijn van de kinderen voorop.
Kinderen zijn ziek als:
- ze continu 1-op-1 aandacht van de pedagogisch medewerker nodig hebben
- ze zeer hangerig zijn
- ze niet kunnen deelnemen aan het programma
- ze een besmettelijke ziekte hebben
- ze diarree hebben of braken
- hun lichaamstemperatuur boven 38,5 graden koorts is
Bij koorts wordt opgemerkt dat dit zeer kind afhankelijk is. Het ene kind voelt zich met een
lichaamstemperatuur van 38 graden niet lekker, terwijl een ander kind bij een lichaamstemperatuur
van 39 graden nog lekker aan het spelen is. Sommige kinderen hebben vaak verhoging, andere
kinderen hebben nooit koorts.
Er wordt verondersteld dat kinderen zich in een dergelijke situatie thuis het beste op hun gemak
voelen en kunnen rusten of beter worden. Bovendien spelen er in de groep meerdere kinderen en is
er niet altijd de mogelijkheid om je kind gedurende de hele dag 1-op-1 aandacht te geven.
Is uw kind thuis al ziek geworden?
Kinderen die niet zo fit of ziek zijn hoeven niet per se thuis te blijven. Wel is het voor het welzijn van
uw kind van belang dat hij/zij het ritme van de dag mee kan draaien.

Graag horen wij bij het brengen:
- Hoe ziek is uw kind?
- Heeft hij/zij een zetpil gehad?
- Hoe laat belt een van de ouders om te bespreken hoe het gaat?
- Zodra een kind een van bovenstaande punten vertoont(kinderen zijn ziek als) zal de
pedagogisch medewerker vragen je kind op te halen.
Als uw kind ziek is geworden bij ons op de opvang?
De pedagogisch medewerker van de groep zal contact opnemen met een van de ouders om door te
geven wat er precies aan de hand is. De leidsters van de groep bellen niet zomaar en willen graag
overleggen wat zij mogen doen. En wat het beste is voor uw kind.
Wij vinden hierin bereikbaarheid van ouders heel belangrijk. Wordt er niet opgenomen en niet
teruggebeld dan zal het noodnummer gebeld worden.
Heb je toestemming gegeven voor het geven van een zetpil via het toestemmingsformulier?
De pedagogisch medewerker van de groep nemen altijd contact op met ouders om een zetpil te
geven. Dit doen zij nooit op eigen initiatief.
De pedagogisch medewerkers van de groep zullen nooit de eerste zetpil (alleen in uitzonderlijke
gevallen) geven. Het geven van zetpillen is uitsluitend voor het hooghouden van de spiegel om een
koortsstuip te voorkomen.
Wat verwachten we van ouders?
• Ouders zijn bereikbaar.
• Het kindgegevens formulier is correct en volledig ingevuld(dus ook werknummer en
noodadres, deze zijn verplicht).
• Dat als een pedagogisch medewerker belt en aangeeft dat je kind ziek is en opgehaald moet
worden, je je kind zo snel mogelijk ophaalt bij ZieZaZo.
• Dat ouders volledige informatie geven over de aard van de ziekte en het welzijn van het kind.
• Dat je bij een infectieziekte de juiste voorzorgsmaatregelen treft. Bijvoorbeeld het afplakken
van een oorontsteking. Bij een schimmelinfectie moet je een arts raadplegen.
• Bij ziekten veroorzaakt door parasieten (mijten, luizen, wormpjes) vragen wij je kind te
behandelen voordat het weer naar ZieZaZo komt.
• Dat een kind pas weer naar ZieZaZo komt zodra het beter is of zich beter voelt.
• Bij de meeste kinderziektes ligt het besmettingsgevaar al voor de uitbraak van de ziekte zelf
en is je kind welkom, mits het zich goed voelt. Wij weren alleen kinderen op advies van de
GGD.
• Als een kind thuis paracetamol krijgt, je dit doorgeeft aan de pedagogisch medewerker, om
een koortsstuip te voorkomen.
• Ouders dienen zelf de paracetamol mee te nemen. De bijsluiter is bij het medicijn aanwezig.
Voor een uitgebreid overzicht van ziekte en hoe wij handelen verwijzen we je graag door naar het
ziektebeleid.

Nieuwe collega’s en stagiaires
We hebben in februari weer nieuwe collega’s die we verwelkomen.
Lynn: zij is zzp-er en zij zal in ieder geval tot en met de zomer 2020 bij ons werken op dinsdag,
woensdag en vrijdag. Op dinsdag en woensdag werkt Lynn bij WieWaWeg. Op vrijdag werkt zij bij de
peuterschool en BSO.
Wendy: zij is BBL-student. Haar werkdagen zijn maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Wendy
zal werkzaam zijn bij BieBaBoe en WieWaWeg. In mei zal zij met zwangerschapsverlof gaan.
Marilene: zij is BBL-student. Haar werkdagen zijn maandag, dinsdag
en donderdag. Marilene zal werkzaam zijn bij de peuterschool en
BSO.
Caroline: haar werkdagen zijn op dit moment nog flexibel. Per 1
april 2020 zal zij op maandag en dinsdag gaan werken.
Marinda: haar werkdagen zijn maandag, dinsdag en vrijdag. Marinda zal werkzaam zijn op de BSO.
Daarnaast zal zij in de ochtenden kinder-yoga lessen geven. Marinda zal starten per 1 maart 2020.
Elif: is stagiaire, zij loopt stage op donderdag en vrijdag bij PimPamPom.
Fabienne: is stagiaire, zij loopt stage op maandag en dinsdag bij WieWaWeg.
Yildiz: stagiaire van de sport opleiding. Zij loopt stage bij de bso op maandag, dinsdag en
woensdagmiddag.

Vervangen verlof Mandy de Bont
Per 1 maart 2020 gaat Mandy de Bont met zwangerschapsverlof. Wij zullen haar vervangen met
Marilene, Marinda, Heleen en Bianca .
Peuterschool
Maandag
Mariska
Marilene

BSO
Maandag
Mariska
Marilene
Marinda
Bianca

Dinsdag
Mariska
Marilene
Bianca

Woensdag
Mariska
Heleen

Donderdag
Mariska
Marilene
Bianca

Vrijdag
Seliene
Heleen

Dinsdag
Mariska
Marinda
Heleen
Bianca

Woensdag
Mariska
Heleen
Naomi

Donderdag
Mariska
Marilene
Heleen
Bianca

Vrijdag
Naomi
Marinda

Wij wensen Mandy een heel fijn verlof toe!

Verbouwing
De verbouwing is af! Ook op de eerste verdieping zijn alle lokalen geverfd, alle verlichting is
vervangen en de vloer is gewaxt. Inmiddels zijn alle groepen weer ingericht en hebben we flink
opgeruimd. We willen jullie bedanken voor jullie geduld.

BSO: studiedagen en stakingsdagen
Scholen hebben regelmatig studiedagen. Ook zijn er de afgelopen tijd wat stakingsdagen geweest.
Weer even de regels op een rijtje:
- Ouders vragen zelf extra opvang aan.
- Het aantal kinderen wat wij kunnen opvangen is afhankelijk van het aantal aangemelde
kinderen en beschikbare pedagogisch medewerkers.
- Omdat wij voor studie -en stakingsdagen extra personeel moeten inzetten kunnen deze extra
ochtenden alleen worden afgenomen tegen extra betaling. Deze kunnen niet worden
geruild.

Carnaval
Aankomende week, 24-02 tot en met 28-02 is het vakantie. Tijdens de vakantie staat ZieZaZo in het
teken van Carnaval! Lekker dansen tijdens de
disco, schminken, knutselen en verkleden. Ook worden er in de
vakantie wat lekkere dingen gemaakt, zoals pannenkoeken en cakejes.
Voor de BSO is er een apart programma: de kinderen mogen maskers
maken, er wordt een playbackshow gehouden en op dinsdag
25-02 zullen de oudste kinderen van de bso op uitje gaan naar het
kindercarnaval in Harmelen.
Komen jullie allemaal in je leukste carnavalsoutfit?

Tarief 2020
Omdat er vanuit de cao onderhandelingen nog geen akkoord is zullen wij het tarief voor nu nog niet
verhogen. Er komt wel een verhoging aan. Wij gaan binnenkort in overleg met de oudercommissie.

Vakantie reductie
Voor een vakantie kan er vakantiereductie aangevraagd worden. Je kan €1,- per uur terug vragen,
dit is €11,- per dag. Wij hanteren de volgende regels:
- De reductie is alleen aan te vragen voor het kinderdagverblijf.
- De reductie is alleen aan te vragen voor minimaal een aaneen gesloten week.
- Er wordt een formulier ingevuld en ondertekend door een van de ouders. Deze is aan te
vragen op de groep.
- De aanvraag is minimaal 4 weken van te voren aangevraagd.
- De reductie is aan te vragen voor maximaal 4 weken per kalenderjaar.

Feestdagen 2020
ZieZaZo is tijdens de officiële feestdagen gesloten, dat gaat om de volgende data:
2e paasdag maandag 13 april 2020
Koningsdag maandag 27 april 2020
Bevrijdingsdag dinsdag 5 mei 2020

Hemelvaartsdag donderdag 21 mei 2020
Tweede Pinksterdag maandag 1 juni 2020
Eerste kerstdag vrijdag 25 december 2020
Geopend tot 13.00
Kerstavond donderdag 24 december 2020
Oudejaarsdag donderdag 31 december 2020
Tot zover!
Team ZieZaZo

