Nieuwsbrief 3 ~ jaargang 8 ~ juli 2017

1. Personeelsnieuwtjes


Tijdelijk personeel:

In de maand juli en augustus zullen er 3
jobstudenten bij Peter Pan tewerkgesteld worden.
Ann Hoogmartens, zij werkte ook al bij ons in 2016,
Lore Evens, werkte bij ons als jobstudente in 2015
en Kenneth Nelis.

1. Personeelsnieuwtjes
2. Nieuw bij Peter Pan: de ouderraad

We wensen hen allen heel veel succes!
3. Afspraken tijdens de zomervakantie


4. Openingsuren/sluitingsmomenten
5. Screens
6. Kinderen van het eerste leerjaar

Jessica Vanderhenst stapte in het
huwelijksbootje met Wendy Eyckens op
de eerste dag van de vakantie.

2. De ouderraad
Sinds een aantal weken zijn we gestart met een
ouderraad. Momenteel hebben we 3 zeer
enthousiaste ouders die willen meewerken en
denken binnen de kinderopvang, maar het is zeker
de bedoeling dat nog ouders mogen mee
instappen in deze nieuwe werking. De
kinderopvang Peter Pan had nog nooit een
ouderraad. We zullen dan ook samen met de
afgevaardigde ouders, de verantwoordelijke
begeleiding, Marleen Grondelaers en Ingrid Peels
en de coördinator Hilde Venken deze ouderraad
vorm geven. Momenteel zit er in de ouderraad:

7. Veiligheid
8. Contactgegevens

Ann Verwichte, mama van Guus en Lien
Zij is verkozen tot voorzitter
Geert Venken, papa van
Jasper en Remko

Rozemie Steyfkens, mama van
Dene en Eske

Ouders die interesse hebben om deel te nemen aan deze ouderraad mogen zich altijd melden bij de
coördinator Hilde Venken.
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3. Afspraken tijdens de zomervakantie


Inschrijvingen nà het inschrijvingsmoment en tijdens de vakanties
Dit kan alleen als er nog voldoende plaats is! Het kan dus zijn dat jullie aanvraag voor een dagdeel wordt
goedgekeurd. Als we een dagdeel goedkeuren passen we ook de uren hiervoor aan. Een voorbeeld zal
duidelijkheid geven:
Kind X wordt ingeschreven van 7 tot 14 uur en van 14 tot 17 uur (2 dagdelen).
De voormiddag blijkt volzet te zijn. Wij keuren dan de namiddag van 14 tot 17 uur goed. Voor de
voormiddag ziet u dan dat de opvang volzet is. Mocht er al plaats vrij zijn vanaf 13 uur dan duiden wij in
het voormiddagblok de uren 13 tot 14 uur nog aan. Hier zou niks aan mogen veranderen omdat de uren
tot 13 uur in dit geval volzet zijn.
Opgelet:
Een reservatie toevoegen kan altijd. Jullie zien pas in “mijn reservaties” of deze reservatie is goedgekeurd
of in volzet staat. (volzet = wachtlijst)
Als je kind op de volzet (wachtlijst) staat:
 Kan het geen gebruik maken van de kinderopvang;
 Zul je het alsnog moeten annuleren als je een andere oplossing hebt gevonden (kinderen op de
wachtlijst bekijken we tot en met de laatste dag of er nog plaats vrijkomt!);
 Komt je kind niet op de vervoerslijst en kan dus niet gebracht of teruggehaald worden naar de
opvang.



Vervoer van en naar de verschillende activiteiten:
 Kan alleen als een kind is ingeschreven voor zowel de kinderopvang als een sportkamp,
speelpleinwerking of een grabbelasactiviteit;
 Indien de opvang volzet is kan een kind niet vertrekken vanuit de opvang;
 Indien een vrijetijdsactiviteit volzet is en jullie nog opvang nodig hebben voor een volledig dagdeel of
een half dagdeel kan u best naar het secretariaat bellen of er nog plaats is. (089/39 10 90)
 We verwachten de kinderen minstens een half uurtje vóór het vertrek van de minibus.
Het busje heeft maar 8 plaatsen en daar zijn momenten dat we meermaals moeten rijden.
We willen graag dat alle kinderen tijdig op de activiteit zijn!



Indeling van de groepen
 De Bengels, de kleinste kleuters;
 De Rakkers, kleutertjes van de 2de en de 3de kleuterklas
 De Toppers, de kinderen van het 1ste tot en met het 6de leerjaar.
Belangrijk is dat de kinderen door de ouders of de personen die de kinderen brengen en afhalen, worden
gebracht en gehaald in de juiste groep.
Indien de ketting aan de trap ophangt, wil dit zeggen dat de kinderen alleen nog beneden of buiten zijn of
de groep boven “tijdelijk” volzet is en de Toppers even bij de Rakkers/Bengels blijven.



We hopen dat deze zomervakantie de zon veel schijnt:
Dat is fijn maar we verzorgen de kinderen dan extra door:
 Hen elke dag 2 keer in te smeren met zonnecrème;
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 De kinderen in de zon altijd een hoedje of een pet te laten dragen. We hebben
heel wat eigen petten in huis die dagelijks gewassen worden maar waarderen het
ook als kinderen een eigen pet of hoedje bij hebben;
 Ze niet in de zon te laten spelen tussen 12 en 16 uur;
 De kinderen nog meer en extra water aan te bieden.


We vragen jullie om de kleding, petjes, hoedjes, boekentassen, boterhamdozen, flesjes,…. te voorzien van
de naam van uw kind. Het is gemakkelijker voor de begeleiding en de kinderen. De spulletjes raken zo
ook sneller terug bij de juiste eigenaar.
Een warme oproep om de verloren voorwerpenkast regelmatig te controleren. Na de zomervakantie
worden de verloren voorwerpen aan een goed doel geschonken.

4. Openingsuren/sluitingsmomenten
De kinderopvang Peter Pan is elke dag, voor en na de school, op woensdag, elke schoolvrije dag en tijdens
schoolvakanties geopend vanaf 6u30 totdat de school begint en vanaf 15 tot 19 uur.

Collectieve sluiting van maandag 24 juli 2017 t.e.m. vrijdag 4 augustus 2017.
Sluitingsdagen op

dinsdag 11.07.2017
vrijdag 21.07.2017
maandag 14.08.2017
dinsdag 15.08.2017

Feest van de Vlaamse Gemeenschap
Nationale feestdag
Brugdag naar O.L.V. Tenhemelopening
O.L.V. Tenhemelopening

5. Screens:
In juni werden de screens geplaatst. Het houdt de zon bij warme dagen goed buiten en we zijn er dan ook
heel blij mee.
Het valt ons wel op dat kinderen regelmatig op de parking tegen de screens duwen en stoten. Graag willen
we jullie vragen om er op toe te zien dat jullie kinderen niet aan de screens komen!

6. Kinderen van het eerste leerjaar worden bij de kinderopvang Peter Pan TOPPERS
We bereiden hen tijdens de zomervakantie hierop voor door:
 Kringgesprekken en uit te leggen wat er te gebeuren staat en hoe het er hier aan toe gaat
 Een bezoekje te brengen aan het “Toppersteam” en hen wegwijs te maken
 Ook ouders zijn welkom om boven een kijkje te gaan nemen.

Bij Peter Pan is het welbevinden van de kinderen heel belangrijk. Wij houden rekening met de kinderen en
willen dan ook met aandrang meegeven dat, indien jullie merken dat kinderen zich niet goed voelen binnen
een groep we dit graag weten zodat we hierop ook gepast kunnen reageren. Voor sommige kinderen is de
stap veel te groot en dan bekijken we de mogelijkheden om nog, tijdelijk, beneden te blijven.
Kinderen die blijven zitten of een jaartje overslaan mogen zelf kiezen waar ze willen spelen. Een keuze is niet
bepalend voor de rest van het jaar. We bekijken individueel de mogelijkheden en kansen per kind.
Bij twijfel kunnen jullie best contact opnemen met de coördinator.
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7. Veiligheid: De gordel, de juiste reflex!
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8. Contactgegevens
peterpan@as.be of hilde.venken@as.be:
Deze worden gebruikt als u de coördinator Hilde Venken iets wil meedelen of vragen. Let op dit adres wordt
alleen door haar gelezen. Als ze er niet is worden deze e-mails niet gelezen!
inschrijving.peterpan@as.be:
Dit wordt gelezen door het volledige team!
secpeterpan@as.be:
Dit wordt gebruikt als u de administratief medewerker iets wil vragen over de facturen, betalingen,
herinneringsbrieven of als u een attest nodig heeft. Let op dit adres wordt alleen door haar gelezen, als zij er
niet is worden deze e-mails niet gelezen!

 Hilde Venken (coördinator)

089/39 10 91

 Rebecca Coppieters (secretariaat)
Sabrina Blockken (teamverantwoordelijke)
 Begeleiding

089/39 10 90
089/39 10 92

Namens de coördinator en het hele Peter Pan-team wensen we iedereen een fijne en zonnige
vakantie!
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Coördinator en personeel IBO Peter Pan
Gemeente As
Onderwijs en opvang – Buitenschoolse Kinderopvang Peter Pan
Bevrijdingslaan 88, 3665 As
Tel. 089 39 10 90
inschrijving.peterpan@as.be
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