
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Welkomstbrief 
 

 

 
Beste ouders/verzorgers, 

 

Hier onze eerste nieuwsbrief. Allereerst willen wij u bedanken voor het door u in ons 

gestelde vertrouwen.  

 

Via de nieuws brieven willen wij u als ouders/verzorgers op de hoogte houden over de 

gang van zaken, wetenswaardigheden en ontwikkelingen binnen kinderdagverblijf 

“Satu”. De nieuwsbrief ontvangt u via de e-mail. Ook zijn we op internet te vinden: 

www.satu.nl 

 

We hebben vaste invalkrachten bij Satu. Zij worden opgeroepen bij ziekte, cursus, 

vrije dag en vakantie. 

 

Wanneer u op vakantie gaat of afwezig bent, wilt u dit goed doorgeven aan de 

pedagogisch medewerksters. 

 

We werken op Satu met Puk. In Puk staat zelfontdekkend leren centraal. Om het”zelf 

ontdekken”te ondersteunen, zijn de activiteiten van Puk ingedeeld in thema’s uit de 

directe leefwereld van de peuters. De activiteiten zijn bovendien bijzonder speels en 

worden op ongedwongen wijze in het dagritme van Satu verweven. Zo leren onze  

peuters (en de jongere pikken er ook veel van mee!) terwijl ze gewoon lekker 

knutselen, spelen of zingen.                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kinderdagverblijf Satu kent een interne en een externe klachtenregeling.  

Ouders/verzorgers die klachten hebben met betrekking tot ons kinderdagverblijf 

kunnen allereerst bij de betreffende medewerkers terecht. Samen probeert men het 

probleem op te lossen.  

 

Indien het probleem niet wordt opgelost,  kunnen de ouders/verzorgers Bianca 

Knipscheer, het hoofd, aanspreken. Zij zal bepalen wat ze met de klacht zal gaan doen 

en dit de desbetreffende ouders/verzorgers mededelen. 

En natuurlijk indien de ouders/verzorgers het niet eens zijn met de afhandeling of de 

getroffen maatregel van de klacht kunnen zij contact opnemen het 

geschillencommissies.  

 

Kinderdagverblijf Satu is aangesloten bij de Stichting Geschillencommissies voor 

consumentenzaken. De geschillencommissie een onafhankelijke en deskundige 

commissie, die speciaal in het leven is geroepen om klachten te behandelen over 

kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderopvang of peuterspeelzalen. Zie 

www.degeschillencommissie.nl. 

 

Omdat kinderdagverblijf Satu is aangesloten bij het bovengenoemde klachtenbureau 

hebben zij binnen hun kinderdagverblijf geen officiële klachtencommissie.  

De interne klachtenregeling is een aanvulling van Satu op de wettelijke regelingen. 

Het uitgangspunt van interne regeling is, dat we problemen daar willen oplossen waar 

ze ontstaan. Als u niet tevreden bent, is de kwaliteit van de opvang in het geding. Uw 

klacht biedt ons dan ook de kans om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren 

daar waar nodig is. Als kinderdagverblijf hopen we dat u in eerste plaats de interne 

klachtenregeling volgt om zo direct en zo snel mogelijk tot het verhelpen van uw 

klacht te kunnen komen. U kunt het reglement desgewenst opvragen bij Satu. 

 

In geval van een calamiteit en we zouden Kinderdagverblijf Satu moeten verlaten is 

ons noodgebouw “NSO DUA” . 

 

Wanneer u Satu belt is er een keuzemenu zodat u degene aan de lijn krijgt die u wilt! 

U hoeft niet alles af te luisteren,maar u kunt gelijk uw keuze maken: 

Druk 1 voor Satu groep  

Druk 2 voor Dua groep 

Druk 3 voor Tiga groep 

Druk 4 Voor NSO 

Druk 5 voor Kantoor 

Wanneer wij niet opnemen (wandelen, druk bezig, vrij) gaat de telefoon na 20 

seconden  over op alle toestellen. 

 

 

 

 

http://www.degeschillencommissie.nl/


 

 

 

Incidenteel dienen bij baby’s/kinderen op kinderdagverblijf Satu geneesmiddelen / 

zelfzorgmiddelen te worden toegediend.  

Omdat het toedienen van geneesmiddelen / zelfzorgmiddelen risico’s met zich 

meebrengt wordt deze bij voorkeur uitgevoerd door de ouder(s) / verzorgers van het 

desbetreffende kind. Indien dit niet mogelijk is wordt de toediening uitgevoerd door 

een bevoegd pedagogische medewerkster van Satu.  

Bij het toedienen van genees-/zelfzorgmiddelen door derden is het noodzakelijk dat 

deze toediening administratief wordt vastgelegd en door bevoegde personen wordt 

uitgevoerd.  

Deze procedure beschrijft de handelingen die noodzakelijk zijn voor het toedienen 

van het geneesmiddel en de schriftelijke administratie van het toedienen. 

 

Hierbij gelden de volgende voorwaarden: 

 

 Het toedienen van geneesmiddelen gebeurt alleen op uitdrukkelijk verzoek 

van de ouders / verzorgers  van het kind. 

 

 Niet eerder dan dat de ouders / verzorgers de toestemmingsverklaring 

volledig hebben ingevuld gaat Satu over tot het toedienen van het 

geneesmiddel / zelfzorgmiddel. 

 Bij een zelfzorgmiddel wordt deze alleen toegediend als de verzochte wijze 

van toediening overeenkomt met de bijsluiter. 

U krijgt de toestemmingsverklaring van de leidsters wanneer u een geneesmiddel / 

zelfzorgmiddel mee geeft van uw kind.  

 

veiligheid voor alles 

vier-ogen-principe 
 Een situatie waarin een groep kinderen op kinderdagverblijven lang alleen kan zijn met 

één volwassene, is uit oogpunt van veiligheid niet acceptabel. Dit stelt het ministerie van 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid in navolging van de commissie Gunning. 

 

De kinderopvang moet dus voorkomen dat een beroepskracht alleen kan zijn met één of 

meer kinderen. Deze maatregel is vertaald naar: 

 meer ogen op de groep, 

 meer oren op de groep en 

 transparantie van de ruimtes. 

In 2013 mogen medewerkers in de kinderopvang wettelijk niet meer alleen op de groep 

staan; er moet altijd een tweede volwassene kunnen meekijken, binnenlopen of 

meeluisteren. Vanaf juli 2013 controleert de inspectie alle locaties op de juiste 

uitvoering hiervan. 



 

 

Satu heeft het vier-ogen-principe voor kinderen tussen 0 en 4 jaar nader uitgewerkt. Aan de 

oudercommissie is hierbij om advies gevraagd. 

 

Satu vindt het belangrijk dat kinderen in een veilige omgeving en vertrouwde omgeving 

worden opgevangen. We brengen het principe van vier ogen op verschillende manieren in de 

praktijk. 

Gedurende de dag is de sociale controle op de medewerkers en kinderen groot. 

Regels om het vierogen principe te waarborgen:  

 Het grootste gedeelte van de dag zijn er twee pedagogische medewerkers op de 

groep. Er zijn altijd meerdere volwassenen in het gebouw aanwezig. Aan het 

begin en einde van de dag, tijdens de breng- en haalmomenten zijn er naast de 

pedagogisch medewerkers ook (veel) ouders aanwezig; 

 Op de slaapkamers staan babyfoons: deze worden niet uit gezet. Zo wordt er op de 

groep mee geluisterd. 

 Wanneer er een groep met 1 pedagogisch werkster is, proberen we de groepen 

samen te voegen of een stagiaire erbij te zetten. 

 Wanneer de groepen niet samen gevoegd kunnen worden, zijn de pedagogisch 

medewerksters verplicht af en toe binnen te lopen bij de pedagogisch 

medewerkster die alleen op de groep staat en dit af te tekenen op een speciaal 

daarvoor gemaakte lijst. 

 De rolgordijnen/lamellen mogen niet helemaal dicht op de groep. 

 Pedagogisch medewerkers lopen gedurende de dag regelmatig elkaars 

groepsruimtes binnen zonder te kloppen. Er ligt een aftekenlijst op elke groep 

zodat we ook kunnen controleren of er genoeg op onverwachte momenten wordt 

binnen gelopen. De taken zijn zo met elkaar verweven dat ze elkaar even spreken 

om iets te overleggen of af te stemmen. Daardoor is er zicht op elkaars 

(pedagogisch) handelen; 

 Bianca komt regelmatig binnen in de groepsruimten; 

 Uitstapjes worden altijd met minimaal 2 medewerkers georganiseerd. 

 

Op Satu is er ook een pedagogisch beleidsplan, voedingsbeleid, protocol 

geneesmiddelen, protocol kindermishandeling en een risico-

inventaris/gezondheidsinventaris aanwezig. U kunt dit altijd inzien of een kopie 

ontvangen. 
Er is op kinderdagverblijf Satu een enthousiaste activiteitencommissie. Wilt u de 

activiteitencommissie helpen met organiseren van activiteiten dan kunt u dit 

doorgeven aan Bianca. 

 

Er is op kinderdagverblijf Satu een oudercommissie. Deze bestaat uit ouders van het 

kinderdagverblijf en de NSO. U kunt u daar ook voor opgeven. Het reglement en de 

huisregels zijn aanwezig op kinderdagverblijf Satu en daarvan kunt u altijd een kopie 

krijgen. 

 

 

 

http://www.impulskinderopvang.nl/downloads/kwaliteit/impuls_4-ogenprincipe_versie_1_1.pdf


 

 

 
Vanaf 1 mei 2015 kunt u bij Satu profiteren van ons nieuwe ruilbeleid. Wanneer u vanwege vakantie, 

ziekte of andere omstandigheden een vaste opvang dag van uw kind zou willen ruilen, dan kan dit met 

een maximum van 5 dagen. Ook wanneer uw vaste opvang dag op een nationale feestdag valt, dan kunt u 

deze op een ander moment inzetten. Een soepele uitvoering van ons ruilbeleid hangt nauw samen met 

het tijdig doorgeven en het kunnen inplannen van kind(eren) en pedagogisch medewerksters 

(BKR=Beroepskracht-kindratio vastgelegd in de wet kinderopvang) 

Hoe gaat het in zijn werk? De dag dat uw kind niet komt wordt omgezet in een tegoed, met een 

maximum van 5 dagen, dat u op een later moment in kunt zetten. Het tegoed dat u heeft opgebouwd 

wordt bijgehouden door de groepsleiding van uw kind. 

Spelregels 

 Indien uw kind op een bepaalde dag niet op Satu komt, verzoeken wij u dit uiterlijk 2 weken van 

te voren door te geven aan de pedagogisch medewerksters van uw kind. De afwezigheid wordt 

omgezet in een te goed. 

 Wij willen u er graag op wijzen dat het tijdig afmelden van uw kind betekent dat wij andere 

ouders ook tijdig op de hoogte kunnen brengen van een eventuele ruilmogelijkheid. 

 Indien u een ruildag in wilt zetten, verzoeken wij u dit minimaal twee weken van te voren door 

te geven. NB. We hebben meer mogelijkheden wanneer ouders hun verzoek tijdig indienen! 

 Nationale feestdagen komen ook in aanmerking om te ruilen. Indien de vaste opvang dag op een 

nationale feestdag valt, kunt u deze ruilen voor een andere dag.  

 Een ruildag kan nooit versnipperd (bijv. per uur) worden ingezet. 

 Ook een ziektedag van uw kind is een ruildag, mits u uw kind voor 8:30 uur op die dag heeft 

afgemeld. 

 De Wet kinderopvang heeft een maximum aantal kinderen per pedagogisch medewerkster 

vastgesteld. Ruilen kan daarom alleen als de groepsgrootte en de personeelsbezetting van de 

groep het toelaat. Om deze reden is ruilen niet altijd mogelijk. 

 Niet gebruikte dagen komen na 31 december te vervallen 

 Nog niet opgebouwde ruiltegoeden (bijv. 1e en 2e kerstdag) kunnen maximaal een maand op 

voorhand worden in gezet als ruildag 

 Niet gebruikte ruildagen komen te vervallen 1)na beëindiging contract van de opvang dag of 2) 

bij verandering van opvangsoort (schoolopvang/vakantieopvang) 

 Tegoeden zijn gekoppeld aan het specifieke kind en niet overdraagbaar naar andere kinderen. 

 Voor opgebouwde ruiltegoeden vindt geen restitutie plaats. 

 Indien een kind onverhoopt niet komt op de afgesproken ruildag, dan komt dit tegoed te 

vervallen. 

 Wij willen ouders erop wijzen dat wanneer u uw kind vooraf afmeld voor een bepaalde dag, deze 

dag als ruildag aan een andere ouder kan worden aangeboden. In verband met de BKR kunnen 

wij het terugdraaien van een afmelding daarom niet garanderen. 

 Wij streven ernaar uw kind op eigen stamgroep op te vangen bij de eigen pedagogisch 

medewerksters. Wanneer dit niet lukt, dan kunnen wij, op uw verzoek, uw kind wellicht plaatsen 

op een andere stamgroep. Hiervoor is altijd toestemming van de ouder nodig.  

 

 

 



 

 

 

Rotterdamse meldcode: 

 

De Rotterdamse Meldcode is een stappenplan voor Professionals bij (vermoeden van) 

huiselijke geweld en kindermishandeling. Dit stappenplan maakt medewerksters  

duidelijk welke stappen zij moeten ondernemen om hulp in gang te zetten voor zowel 

slachtoffer als pleger. Satu heeft deze meldcode ondertekend, waarmee zij aangeeft  

dat alle medewerksters dit stappenplan volgen. Informatie betreffende de meldcode 

is te vinden op: www.huiselijkgeweld.rotterdam.nl .  

 

Satu heeft zich ook aangesloten bij SISA.   
SISA 
Iedere ouder heeft met diverse instanties te maken rondom de zorg/opvoeding van zijn 
kinderen. Denk hierbij oa aan de huisarts, het consultatiebureau (CJG), de kinderopvang en 
school. Als er zaken in de zorg en/of opvoeding van uw kind wat moeizamer verlopen neemt 
het aantal betrokken instanties snel toe. En juist op dat moment is het belangrijk dat deze 
instanties op de hoogte zijn van elkaars betrokkenheid en samenwerken.  Het SISA – 
signaleringssysteem is een computersysteem waarin professionals kunnen signaleren dat zij 
een kind hulp/ondersteuning bieden. De deelnemende organisaties aan het systeem bepalen 
aan de hand van een eigen protocol wanneer zij een signaal in SISA afgeven. U dient hier als 
ouders bij betrokken te worden. Als er meerder professionals van verschillende organisaties 
actief betrokken zijn bij uw kind dan worden ze door SISA van elkaars bestaan op de hoogte 
gebracht en ontvangt u als ouders een brief. Hierdoor wordt een betere samenwerking tussen 
de organisaties bevorderd.  
 
SISA is niet op de hoogte van de inhoud van het signaal, ze weten wel wie de betrokken 
instanties zijn. Dat is dan ook de enige informatie die aan de andere betrokken instanties 
worden doorgegeven. Andere organisaties hebben dus geen inzage in deze gegevens. Het 
signaleringssysteem is goed beveiligd volgens de wet Bescherming Persoonsgegevens. SISA 
heeft ook een eigen privacyreglement dus met de gegevens van uw kind wordt zeer zorgvuldig 
omgegaan. 
 
Meer informatie op www.sisa.rotterdam.nl 
 

Kinderopvangtoeslag 2016: 
Ouders die in 2016 gebruik maken van kinderopvang, hebben mogelijk recht op kinderopvangtoeslag. 

Sinds 1 januari 2014 is het belangrijk dat de toeslag aangevraagd wordt binnen 3 maanden na de maand, 

waarin de kinderopvang is begonnen.  

Zo wordt geen maand kinderopvangtoeslag misgelopen.  

Kijk op www.toeslagen.nl 
 

Voor het wijzigen van de kinderopvangtoeslag heeft u een Registratienummer 

Landelijk Register nodig.  

Dit is het nummer: 966676579 

 

U kunt ons volgen op facebook! 

Wij wensen u een fijne tijd bij kinderdagverblijf Satu 

http://www.huiselijkgeweld.rotterdam.nl/
http://ddk.us2.list-manage.com/track/click?u=6658b6d9831e3294ba6ae6f58&id=13a505b8bd&e=3b1d0de5d7

