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Nieuw	jaar	
Een nieuw vers jaar staat voor ons klaar. Ook wij 
hebben er zin in! Als er dit jaar wijzigingen nodig zijn 
in de opvang horen we dat graag van u. Via de 
website kunt u daarvoor de nodige formulieren 
downloaden.  

Maaltijden	
Bij Kinderopvang de Roezemoes vinden we het belangrijk dat kinderen gezond 
eten. Bij alle maaltijden die wij de kinderen aanbieden gebruiken wij geen 
(geraffineerde) suikers en ongezonde vetten. We kiezen voor 
zoveel mogelijk onbewerkt en biologische producten. We 
bieden de kinderen een grote variatie van seizoengroente en  

-fruit aan. Doordat we met elkaar eten worden kinderen 
gestimuleerd te proeven en de meeste kinderen eten dan ook 
met smaak van onze maaltijden. Binnenkort kunt u op het 
mededelingenbord zien welke maaltijden wij in die week serveren. Het 
weekmenu komt ook op de site te staan. Succesvolle recepten zullen wij ook 
regelmatig delen via de nieuwsbrief.  

Nieuw	gezicht	
Marissa Dijkstra een zeer enthousiaste BBL-student komt op dinsdag, woensdag 
en donderdag ons team versterken. 

BBL-student staat voor werken en leren. De studenten gaan 1 dag naar school 
en moeten minimaal 20 uur werken. Voor meer uitleg over BBL-studenten kunt u 
op onze website het Beleidsplan BBL en BOL-stagiaires inzien. 



Drie	uursregeling	
Binnen de kinderopvang mag er bij openingstijden van meer dan 10 uur, drie uur 
per dag worden afgeweken van de kinder-leidster ratio volgens de BKR. 

Bij Pluim is het mogelijk dat wij op bepaalde momenten afwijken van de BKR 
ratio. Van maandag tot en met vrijdag: 

• Wij wijken niet af van de BKR tussen 7:00 en 8:15, 9:00 en 13:45, 15:30 
en 17:00 en tussen 17:30 en 18:30 uur 

• Wij wijken mogelijk af van de BKR tussen 8:15 en 9:00, 13:45 en 15:30 
en tussen 17:00 en 17:30 uur 

 

Bij BSO het Avontuur geldt de drie uursregeling als volgt: 

Van maandag tot en met vrijdag tijdens vakanties en studiedagen 
• Wijken wij niet af van de BKR tussen 7:00 en 8:00, 8:30 en 17:00 uur. 
• Wijken wij mogelijk af van de BKR tussen 8:00 en 8:30 uur en tussen 17:00 

tot 18:30 uur 
 
Voor meer info over de drie uursregeling zie: 
https://www.kinderopvangtotaal.nl/zo-werkt-de-drie-uursregeling-kinderopvang/ 

Automatische	incasso	
Zoals u wellicht gemerkt heeft lopen de automatische incasso’s achter. 
Ondertussen hebben wij de incasso tot en met december ingehaald. Binnenkort 
ontvangt u een incasso voor januari en februari. Hierna zijn we bij en zullen de 
automatische incasso’s voorafgaand aan de volgende maand plaatsvinden. Maart 
wordt dus eind februari geïncasseerd etc.  

We bieden ons excuus aan voor de vervelende situatie die is ontstaan. Helaas 
waren wij gedurende een lange tijd, door software die ons in de steek liet, niet in 
staat tot tijdig incasseren.  

Veiligheidseisen	
Vanuit de GGD worden wij regelmatig geattendeerd op het voldoen aan de 
veiligheidseisen binnen onze locaties. De leidsters zijn altijd alert op eventuele 

risico’s. alle risico’s zijn beschreven in een 
beleidsplan. U kunt altijd ons beleidsplan Veiligheid 
en gezondheid raadplegen. Deze staat op onze site. 

 

Graag willen we u nogmaals attenderen op het risico 
van weglopen van de kinderen als het hek voor niet 

dicht is. Het hek is naast de voordeur en het tuinhek een belangrijke barrière 
tegen weglopen.  

We willen u dan ook verzoeken het hek ten alle tijden achter u te sluiten.  



Ziekmeldingen	
Wilt u bij het ziek- of afmelden van uw kind voor de opvang dit voor 9:00 uur ’s 
ochtends doen. U kunt hiervoor een WhatsApp sturen naar de één van de 
volgende telefoonnummers: 

KDV Pluim   06 18 31 84 76 

BSO het Avontuur          06 29 36 21 56 

 

VSO dient de dag voor de opvang te worden afgemeld 

 

Formulieren	
Op onze website kunt u diverse formulieren en beleidsplannen vinden. Wilt u 
wijzigingen in de opvang doorgeven dan kan dat via deze formulieren op de 
website. Zo weten we zeker dat deze direct bij de juiste afdeling terecht komt.  

Ook kunt u hier onder andere het pedagogisch beleidsplan vinden, in dit plan 
staat beschreven vanuit welk pedagogisch klimaat wij werken. Ook de 
nieuwsbrieven kunt u altijd terugvinden op de website. 

Vrijwilligers	gezocht!	
Kinderopvang de Roezemoes kan niet zonder haar vrijwilligers. We zijn daarom 
altijd blij als mensen ons willen helpen. Als vrijwilliger krijgt u de wettelijke 
vrijwilligers vergoeding. Op dit moment zoeken wij vooral mensen die graag de 
maaltijden tussen de middag voor de kinderen willen maken, willen helpen met 
opdienen en de rommel opruimt. Maar ook vrijwilligers met groene vingers zijn 
welkom. 

 

Bent u of weet u iemand die dit heel leuk zou vinden. Laat het ons weten 
  


