Skrócona wersja
BROSZURA INFORMACYJNA SALE ZABAW DLA PRZEDSZKOLAKÓW W VELSEN
SPIS TREŚCI

Po raz pierwszy na świetlicy dla przedszkolaków: przyzwyczaić się!
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Po raz pierwszy na świetlicy dla przedszkolaków: przyzwyczaić się!
Na świetlicy dla przedszkolaków: wyzwanie i bezpieczeństwo
W przedszkolu na sali zabaw dzieci mogą bawić się razem, zarówno wewnątrz, jak i na
zewnątrz. Dzieci przychodzą dwa razy w tygodniu na pół dnia przez około 40 tygodni w roku
(tygodnie szkoły podstawowej). W naszych przedszkolach pracują profesjonalne
przedszkolanki, zwykle w grupach po jest 16 dzieci z dwoma opiekunkami. Czasami grupy są
mniejsze (maksymalnie do 8 dzieci); wówczas jest z nimi jedna przedszkolanka.
Dodatkowy język z edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (PWEd)
We wszystkich świetlicach stosujemy metodę przedszkolnej i wczesnoszkolnej edukacji.
Dzieci z ryzykiem opóźnienia językowego mogą korzystać ze świetlicy dwa razy dodatkowo po
pół dnia. Pod warunkiem, że dziecko przebywa na świetlicy prawie zawsze cztery razy po pół
dnia. Biuro konsultacji decyduje, czy Twoje dziecko może uczestniczyć w zajęciach.

W praktyce
Godziny otwarcia
Jeśli dziecko uczęszcza na świetlicę, przychodzi w sumie na 6 godzin tygodniowo. Zazwyczaj rano
3,5 godziny (od 8:30 do 12:00) i po południu 2,5 godziny (od 13:00 do 15:30).
Dzieci uprawnione do korzystania ze świetlicy
 Dzieci rodziców, którzy oboje pracują i/lub studiują, są uprawnione do opieki przedszkolnej.
Dziecko po prostu korzysta ze świetlicy, tylko płatność odbywa się inna drogą. Zaletą dla rodziców
jest to, że dzieci często mogą korzystać ze świetlicy już od drugiego roku życia. Jest też więcej
możliwości, aby wybrać liczbę razy, do 5 razy tygodniowo.
 W 't-Tolletje, Olleke Bolleke, Hummelhoek i Speelweide można wybrać świetlicę dla malucha. Od
2018 roku będzie to możliwe dla wszystkich świetlic. Czy jesteś zainteresowany taką
możliwością? Możesz uzyskać więcej informacji pod numerem tel.: 0255 548548
Przyprowadzanie i odbiór
Po przyprowadzeniu dziecka ważne jest, aby się z nim wyraźnie pożegnać. Pierwszy kwadrans jest
przeznaczony na to, by pobawić się razem ze swoim dzieckiem lub coś omówić z opiekunką.
Chcesz przychodząc po dziecko na świetlicę mieć pewność, że je odbierzesz? Uzgodnij zawsze z nami,
jeśli dziecko ma zostać odebrane przez kogoś innego. Nie przekazujemy dzieci innymi osobom bez
wyraźnego powiadomienia. Również niepożądane są sytuacje, gdy Twojego malucha odbiera jego
małoletnie rodzeństwo.
Jedzenie i picie
Podczas każdego pobytu dziecko otrzyma coś do picia. Czasami dzieci jedzą owoce lub ciasteczka.
Wychowawcy dadzą Ci znać, czy dziecko może przynieść owoc.
Jeśli twoje dziecko nie może czegoś jeść, przekaż informacje wychowawcy.
Toaleta
Jeśli Twój maluch nie umie się jeszcze samo korzystać z toalety, to nie problem. Za każdym razem
przekaż wychowawcy jednorazową pieluchę. Na świetlicy mamy dodatkowe ubranka na takie
„nieprzewidziane sytuacje”.
Ubiór
Dobrze będzie ubrać dziecko w strój, w którym może się bawić wewnątrz i na zewnątrz, które
może się trochę zabrudzić. Nie zawiązuj jednak raczej łańcuszków czy sznureczków.
Urodziny, święto lub wycieczki
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Jeśli Twoje dziecko ma urodziny, może podzielić się czymś słodkim i zdrowym. Można
przedyskutować najlepsze rozwiązanie z wychowawczynią. Zawsze możesz przyłączyć się do przyjęcia
urodzinowego!
Wakacje lub dni wolne
Harmonogram wakacyjny jest dostępny na naszej stronie internetowej:
www.peuterspeelzalenvelsen.nl.
Pożegnanie z rodzicem
Miesiąc przed pójściem dziecka do szkoły i pożegnaniem się, należy przekazać tę informację
wychowawczyniom. One przekażą ją do administracji.
Choroba
Jeśli maluch jest chory, lub nie czuje się dobrze, lepiej, by został w domu. Zrób tak w przypadku
biegunki, nudności i gorączki. Zadzwoń do wychowawczyni, jeśli dziecko nie przyjdzie na świetlicę.
Zgłoś także każdą chorobę zakaźną dziecka.
Wszy
Wszy czasami pojawiają się u dzieci na świetlicy. Często sprawdzaj, czy Twoje dziecko ich nie ma,
czesząc je grzebieniem z cienkimi ząbkami. Bardzo ważne jest, aby zgłosić wszy bezpośrednio
wychowawczyni, by ta mogła podjąć kroki w celu zapobieżenia dalszej infekcji.
Choroba lub wypadek na świetlicy
Czasami dziecko zachoruje na świetlicy. W takiej sytuacji opiekunka zadzwoni do Ciebie, abyś odebrał
dziecko. Upewnij się, że jesteś zawsze osiągalny telefonicznie. W nagłych przypadkach idziemy
z dzieckiem na pogotowie lub do lekarza.
Rodzice
10 minutowa rozmowa i przejście do szkoły podstawowej
Odbywa się to, gdy dziecko jest w wieku około 2 lat i 10 miesięcy oraz 3 lat i 10 miesięcy. Gdy
maluch idzie do szkoły podstawowej, wychowawczyni wysyła formularz rejestracji Kijk! za
zgodą rodziców, do szkoły.
Dodatkowa uwaga
Współpraca z instytucjami
Współpracujemy ze Służbą Zdrowia Młodzieży. W porozumieniu z rodzicami ekspert może przyjść
na obserwację dziecka i doradzić wychowawczyniom i rodzicom. Ponadto korzystamy z kodu
raportowania Przemocy Wobec Dziecka.
Jakość
Polityka pedagogiczna
Podstawy działania świetlicy są ujęte w polityce pedagogicznej i pedagogicznym planie
działania. Są one do wglądu na świetlicy lub można je pobrać z naszej strony internetowej.
Prywatność
Z punktu widzenia prywatności dane osobowe dzieci i rodziców przechowujemy z ostrożnością.
Wychowawczynie nie przekazują informacji (ustnie lub pisemnie) osobom trzecim, bez Twojej
wiedzy.
Media społeczne
Nie publikujemy zdjęć lub filmów z dziećmi na Facebooku (lub w innych mediach
społecznościowych) bez zgody rodziców. Niedopuszczalne jest, aby rodzice umieszczali na
Facebooku zdjęcia lub filmy zrobione na lub w okolicach świetlicy.
Składka rodzicielska - świetlica
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Składka rodzicielska jest zależna od wysokości dochodów. Jako podstawę stosujemy w tym
celu roczny przychód brutto obu rodziców/opiekunów dziecka.
Za wyjątkiem sześciu tygodni letniej przerwy wakacyjnej, składka jest opłacana w czasie
wakacji. W przypadku choroby także jest opłacana. W przypadku długotrwałej choroby
można zaprzestać z korzystania ze świetlicy.
Wyjątki
a. Gdy dwoje dzieci z jednej rodziny jednocześnie uczęszcza na świetlicę, płacisz 50% na drugie
dziecko.
b. W przypadku dzieci, które są umieszczone na świetlicy dodatkowo ze wskazań
socjomedycznych, obowiązuje zasada, że oprócz zwykłej składki rodzicielskiej, za dodatkowy
pobyt rodzice płacą 50% wysokości składki.
Składka rodzicielska – przebywanie dzieci
Za korzystanie ze świetlicy przez malucha stosujemy stawkę godzinową. Płacisz miesięcznie za liczbę
godzin pobytu na świetlicy, która kwotą odliczasz. Możliwe jest też otrzymanie zasiłku opiekuńczego
od urzędu skarbowego – jeśli podlegasz takim rozliczeniom. Dodatek ten jest również zależny od
wysokości dochodów, dzięki czemu rodzice za świetlicę i pobyt na Sali zabaw dla dzieci zapłacą mniejwięcej tak samo. Aby uzyskać więcej informacji na temat dodatku, zajrzyj na stronę:
www.belastingdienst.nl/toeslagen
Pobieranie składek rodzicielskich
Możesz zdecydować się na polecenie zapłaty lub płatności za pomocą przelewu.
W przypadku przelewu płacisz 2,50€ miesięcznie dodatkowo kosztów administracyjnych.
Jeżeli płatność nie zostanie zrealizowana na czas, wysyłamy przypomnienie. Jeśli masz
problem z uregulowaniem płatności, prosimy o niezwłoczny kontakt pod numerem: 0255548548. W przypadku zaległych płatności powyżej trzech miesięcy, dziecko nie będzie
dopuszczone do korzystania ze świetlicy. Pod koniec miesiąca, gdy Twój maluch był ostatnio
na świetlicy i miesiąc po wypowiedzeniu korzystania ze świetlicy u przedszkolanki, zamykamy
polecenie zapłaty.
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Dodatkowe uwagi
Zgubione przedmioty
Fundacja „Dobrobyt” (Stichting Welzijn Velsen) nie odpowiada za uszkodzenie lub zgubienie ubrania
ani przyniesionych przez dziecko zabawek.
Więcej informacji? Zajrzyj na stronę www.peuterspeelzalenvelsen.nl na następujące zakładki:
● polityka pedagogiczna i pedagogiczny plan działania
● najnowsze sprawozdania inspekcji GGD
● kod raportu Przemoc Wobec Dziecka
● Regulamin dotyczący skarg
Lub wyślij e-mailen swoje pytanie do: peuters@welzijnvelsen.nl lub skontaktuj się z nami pod numerem
0255 548548 prosząc o kontakt z koordynatorem Ellen Adriaanse
lub dyrektorem działu: Anke van der Bor i Froukje Stam
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