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Onderwerpen: Herfstvakantieplanning, Herfstvakantie extra info, tarief wijziging, gym,
studiedagen, ophalen a & b groep, eindfeest, kamp 2020, kind plaatsing en voedingsbeleid.

Herfstvakantieplanning
Datum
Ma
21/10
Ma
21/10
Ma
21/10

Groep Activiteit
A
Muziek & theater
B
C

Di 22/10

A

Di 22/10
Di 22/10

B
C

Wo
23/10

A&B

Wo
23/10

C

Do
24/10
Do
24/10
Do
24/10

A
B
C

Vr 25/10
Vr 25/10

A
B

Vr 25/10

C

Pyjamadag, High-tea & beauty
behandelingen
Duinrell Tikibad (kinderen met
minimaal A diploma verplicht,
en met de leeftijd vanaf 8 jaar
gaan zwemmen)
Bosjutten & pompoensoep
maken
KidZcity
Pyjamadag, Gamen en koken
(games mogen de kinderen
meenemen, geen telefoon)
Droomspeelbus (sport&spel)
Sporthal Waterwijk,
IJselmeerweg 48, 1316 RK
Almere (u kunt uw kind ook
daar ophalen, 15:00 vertrekken
ze vanuit de sporthal)
Toverland

Prinsessen en helden dag
(kinderen mogen verkleed)
Sportdag (extra sportkleding
buiten & binnen)
Drievliet

Herfstvakantie extra info
Houdt u rekening mee dat in de herfstvakantie uw
kind(eren) voor 9:00 uur aanwezig zullen moeten zijn op
hun eigen groep. Voor de A en B kinderen is dit op de
zonnebloemweg en voor de C kinderen aan de
Edelhertweg. Dit i.v.m. de geplande uitjes. Staat er geen
uitje gepland dan mag u uw kind ook tot 9.30 brengen.
Komt u toch later dan 9.30 uw kind brengen, meld u dit
dan bij de leidingen van de groep of aan Yildiz.
Halloween
Vrijdag 25 oktober heeft de C groep op de planning
staan Halloween vieren met verschillende activiteiten.
Dit zal in de gymzaal van de lettertuin gebeuren.
Kinderen die toch te spannend vinden blijven achter op
locatie C groep. Ook voor deze kinderen hebben we
leuke activiteiten georganiseerd. Bij de B groep is er een
Halloween disco.
Minimale Lengte pretparken
Er staat een pretpark in de planning voor de C groep
waar er een minimale lengte wordt gehanteerd. Voor
Toverland is dit >120 cm. De kinderen onder deze lengte
blijven op locatie. Wij zullen ook voor deze kinderen
leuke activiteiten organiseren.
Bij Duinrell (Tikibad) is een zwemdiploma en
toestemming van de ouders vereist. Kinderen onder de
9 jaar en zonder zwemdiploma blijven op locatie achter.

Tariefwijziging
Vanaf 1 januari 2020 wordt er het volgende
doorgevoerd:
Voor het KDV zal een tarief van €8,15 per uur gelden.
Voor de BSO zal een tarief van €7,00 per uur gelden.
Voor de flexibele contracten (aantal dagen wel bekend
,maar niet welke) en de strippenkaarten zal een tarief
van € 9,00 per uur gelden.

Kids Playground
Halloweendag met
halloweendisco en
Marshmallows roosteren
(kinderen mogen verkleed)
Halloweendag (kinderen mogen Vergeet niet de tarieven op tijd door te geven aan de
belastingdienst.
verkleed)

De uitjes zijn gepland aan de hand van het aantal
opgegeven kinderen. Als uw kind toch komt op de dag
van een uitje maar is niet opgegeven, dan blijft uw
kind achter op locatie.

Gym

Kind plaatsing

Op de volgende dagen is er gym voor de groepen.
• A groep maandag 16:00 tot 17:15 uur
Locatie: Gymzaal Lettertuin.
• B groep donderdag 16:00 tot 17:15 uur
Locatie: Grote gymzaal.
• C groep dinsdag 16:00 tot 17:15 uur
Locatie: Grote gymzaal.
De kinderen zijn vrij om te kiezen of ze mee willen doen
met de gymactiviteiten. Voor de gymles heeft uw kind
gymschoenen nodig i.v.m. veiligheid en hygiëne.

Indien een kind gebruik maakt van onze BSO, dan
kan de TSO ook bij ons worden afgenomen. Wij
hanteren deze maatregel, omdat wij het voor een
kind belangrijk vinden dat er een doorgaande lijn is
voor de kinderen die op de BSO en TSO verblijven.
Doordat wij met vaste medewerksters werken en
een duidelijk beleid hebben is er voor de kinderen
een vertrouwde omgeving om zich ook verder te
kunnen ontwikkelen. TSO kan ook apart worden
afgenomen indien er geen gebruik wordt gemaakt
van een andere kinderopvangorganisatie.
Wanneer er meerdere kinderen uit het gezin
gebruik maakt van een kinderopvang, is het beleid
van happy kids Almere dat alle kinderen binnen
dezelfde organisatie worden opgevangen. Wij
hanteren dit, omdat
- Voor het kind zelfde werkwijze en regels is.
Op die manier is veilig en vertrouwd voor
het kind.
- Zelfde Visie en missie.
- Zelfde beroepskrachten (vaste gezichten).

Studiedagen
Het aanmelden van studiedagen of studiemiddagen
dient 2 weken van tevoren worden aangegeven via mail
info@happykidsalmere.nl of via what’s app 0634405720. Wij moeten die dag het personeel inplannen
via het kind-ratio. Bij het niet voortijdig aanmelden kan
het zijn dat wij uw kind niet kunnen plaatsen die dag. Bij
kinderen die niet opgegeven
zijn, zijn wij genoodzaakt extra personeel in te
zetten en een strippenkaart te hanteren.

Ophalen kinderen groep A en B
De kinderen van de A en B groep moeten voor 18:30
uur opgehaald worden aan de Zonnebloemweg.
Kinderen met een 19:00 uur contract of die een
broertje of zusje op de KDV hebben zitten worden
gebracht naar de locatie Edelhertweg. Als er kinderen
zijn die recht hebben voor opvang tot 18:30 worden
deze ook naar de Edelhertweg gebracht. Wij zullen voor
deze kinderen een strippenkaart tot 19:00 uur
hanteren.

Eindfeest
Het eindfeest vorig jaar was echt een succes. In 2020 is
het eindfeest gepland op 26 juni. Reserveer deze datum
in je agenda. We willen deze gezellige dag graag met
jullie vieren.

Kamp 2020
De C groep gaat op kamp in de 2e week van de
zomervakantie van ma 13 t/m wo 15 juli. Eigen bijdrage
is €50,-.
Bent al een beetje nieuwsgierig waar ze volgend jaar
naartoe gaan neem dan een kijkje op
www.groepsgebouw.nl
Locatie:
Paasheuvelgroep
Tipikamp Blauw
Trambaan 58
4641 PG Ossendrecht

Met uitzondering voor kinderen op een medisch
opvang en kinderen die door familie leden worden
opgevangen

Voedingsbeleid
Kinderen zijn volop in de groei en hebben dus eten
en drinken nodig met voldoende energie en
voedingstoffen. Ook op de BSO krijgen kinderen te
eten en drinken en zorgen pedagogisch
medewerkers voor het aanbieden van
verantwoorde en gezonde voeding. Zo draagt de
BSO een steentje bij aan een gezonde eetopvoeding
van kinderen.
Wij volgen daarbij de richtlijnen voor gezonde
voeding van het voedingscentrum. Voor de keuze
van gezonde producten houden we de schijf van vijf
aan. Als je eet volgens de Schijf van vijf krijg je
voldoende mineralen, vitamines, eiwitten,
koolhydraten, vetten en vezels binnen. Op de BSO
hebben we al aanpassingen gedaan zoals;
- I.p.v. limonade, geven we de kinderen water
met schijfje sinaasappel, citroen of munt.
- Gezonde beleg (pesto, zuivelspread,
hummus, komkommersalade, sandwich
spread, jam enz….
Bent u nieuwsgierig geworden hoe ons
voedingsbeleid eruit ziet, zie bijlage voedingsbeleid.

