
 

WELKOMSBRIEF 

 

 
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 na schoolse opvang 

“Satu”. Ook zijn we op internet te vinden: www.satu.nl 

 

Er zijn vaste pedagogische medewerksters op de NSO. En we hebben  vaste 

invalkrachten.  Zij worden opgeroepen bij ziekte en vakantie. Ook kan er een 

pedagogisch medewerkster van het kinderdagverblijf worden ingezet. 

 

De mogelijkheid bestaat, wanneer de groepsgrootte dat toe laat, om uw kind een 

extra dag/ochtend/middag te brengen. U kunt ook altijd ruilen van dag! 

De vergoeding voor deze extra opvang bedraagt:  

5,00 per uur. 

 

Er is bij de NSO Satu is er de mogelijkheid om gebruik te maken van de voorschoolse 

opvang. Om kwart over zeven zitten we klaar met een ontbijtje en na nog wat 

spelletjes gaan we in de brandweer-satu-bus richting school!  

 

Wanneer uw kind niet naar de nso komt (door oa ziekte, feestje) wilt u dit aan de 

leidsters doorgeven. U kunt dan het beste het kinderdagverblijf bellen: 0174-388864 

 

 
 

                        
 

 

 

 

 

 

 



 

Zoals u weet doen wij veel activiteiten met de kinderen. Plakken, kleuren, puzzelen en 

voorlezen zijn hier slechts enkele voorbeelden van.  

 

Iedere vakantie staan deze activiteiten in het kader van een bepaald thema. Zoals 

dieren, voertuigen, sport, ziekenhuis, winter, zomer.  

 

Naschoolse Opvang Satu kent een interne en een externe klachtenregeling.  

Ouders/verzorgers die klachten hebben met betrekking tot onze opvang 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. En natuurlijk indien de ouders/verzorgers het 

niet eens zijn met de afhandeling of de getroffen maatregel van de klacht kunnen zij 

contact opnemen de stichting geschillencommissie .  

Naschoolse opvang Satu is aangesloten bij de stichting geschillencommissies voor 

consumentenzaken. Zie www.degeschillencommissie.nl . 

 

Omdat Satu is aangesloten bij het bovengenoemde klachtenbureau hebben wij binnen 

Satu 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 naschoolse opvang 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 Satu moeten verlaten is ons noodgebouw 

“NSO DUA” . In geval van een calamiteit en we zouden DUA moeten verlaten is ons 

noodgebouw “NSO SATU” . 

 

Incidenteel dienen bij kinderen op 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. 

http://www.degeschillencommissie.nl/


 

 

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. 

 

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

protocol kindermishandeling en een risico-inventaris/gezondheidsinventaris. U kunt 

dit altijd inzien of een kopie ontvangen. 

 

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 
 

 

In de vakanties, kan er bij weinig kinderen één basisgroep worden gevormd. Dit 

betekent, dat alle kinderen van de Satu locatie bij de Dua worden opgevangen. U 

wordt hierover tijdig ingelicht. 

http://www.huiselijkgeweld.rotterdam.nl/


 

 

 

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

en de Naschoolse Opvang. U kunt u daar ook voor opgeven. Het reglement en de 

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

 

LRK- nummer van NSO DUA= 140063961 

LRK-nummer van NSO SATU=309014748 

 

 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 
 

We zijn erg actief op facebook. Dus zouden wij het leuk vinden wanneer u ons gaat 

volgen! 

 

Wij wensen u een fijne tijd bij Naschoolse Opvang Satu/Dua 

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

