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Nieuws van Klein Geluk
Vanaf vandaag ontvangen jullie elk seizoen een nieuwsbrief van
Stichting Klein Geluk. Hierin delen we actualiteiten, mededelingen
en inkijkjes in beide locaties. Veel leesplezier!

Vivian zwanger!
Wat een prachtig nieuws. Vivian en Jesse zijn zwanger van hun tweede kindje en Liam wordt
grote broer. Van harte gefeliciteerd! Wij wensen jullie een fijne zwangerschap. Vivian zal
waarschijnlijk begin maart met verlof gaan, verdere informatie over haar vervanging volgt in
het nieuwe jaar.
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Woensdag open in Boekel
Vanaf 23 oktober is locatie Boekel ook op woensdagochtend geopend. We starten met vijf
kindjes.

Nieuwe medewerker: Elly van Santen
Na de herfstvakantie is Elly van Santen als nieuwe leidster op locatie Sint Agatha gestart.
We zijn heel blij dat Elly ons team komt versterken. Hieronder stelt ze zichzelf even voor:
Mijn naam is Elly van Santen. Samen met mijn vriend Jeannôt en onze kinderen Niek en Eef
wonen wij sinds 1,5 jaar in Cuijk. Ik werk als juf voor kleuters in het basisonderwijs en
daarnaast heb ik een eigen praktijk waarin ik kinderen en ouders coach en lessen
muziekbeleving voor ouders en jonge kinderen geef.
Ellen vertelde mij al vaak over Klein Geluk en zo kwam het dat ik nu ook het geluk heb om te
mogen genieten van deze bijzondere plek voor kinderen. Aandacht, betrokkenheid en
welbevinden staan voor mij voorop en ik ervaar nu hier bij Klein Geluk dat ik met volle
aandacht er voor de kinderen kan zijn, dat we ons verwonderen over soms hele kleine
dingen… Het plezier spat ervan af! Ik geniet volop en vindt het heerlijk de kinderen te mogen
volgen in hun spel en daarop aan te sluiten.
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Invalkracht: Tamara Emonds
Hallo allemaal,
Ik ben Tamara Emonds en kom uit Boekel waar ik samen met mijn man Danny en twee
fantastische pubers, Roël en Lynn, woon.
Na mijn opleiding Leidster Kindercentra heb ik in Veghel op het kinderdagverblijf en in een
jong gezin gewerkt als gastouder. Daar heb ik ook Jolanda leren kennen. Toen mijn kinderen
klein waren had ik het geluk dat ik bij ze thuis kon blijven. Nu ze alweer een stuk groter zijn
en de meeste dingen al zelf kunnen is het voor mij tijd om weer precies te doen waar ik zo
blij van word: werken met peuters!
Sinds vorig jaar ben ik de vaste invalskracht van Klein Geluk in Sint Agatha, waar ik met veel
plezier kom en word ontvangen.
Ook hoop ik binnenkort kennis te maken met alle kindjes van Klein Geluk in Boekel.

Verlof en ziekte
Het komt soms voor dat uw kind een keer niet kan komen spelen bij Klein Geluk. Wanneer u
een dag wilt overslaan, vragen wij u dat uiterlijk vier weken van tevoren te doen. De keren
dat uw kindje niet kan komen zullen dan niet in rekening worden gebracht. Wanneer u korter
dan vier weken van tevoren verlof aanvraagt, brengen wij de gebruikelijke kosten wel in
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rekening. Dat is in verband met onze personele bezetting waarbij we afhankelijk zijn van de
groepsgrootte. Bij ziekte lopen de kosten door.
Bij locatie Boekel is er in verband met de groepsgrootte helaas geen mogelijkheid om
gemiste dagen in te halen of om dagen te ruilen. De groepen zitten op meerde ochtenden al
vol en de samenstelling van de groepen kinderen is vrijwel elke dag verschillend, waardoor
het niet voor alle kinderen fijn is om op een andere ochtend te komen spelen omdat ze dan
hun vertrouwde vriendjes missen.
Bij locatie Sint Agatha blijft het mogelijk om een ochtend in te halen aangezien daar nog plek
is op beide ochtenden is en de kinderen elkaar allemaal kennen.

Beleid voor inenting en vaccinatie
Wij volgen de algemene richtlijnen vanuit de GGD Nederland voor inenting en vaccinatie.
Peuterspeelzaal Klein Geluk laat ongevaccineerde kinderen toe op beide locaties. Omdat
deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma in Nederland niet verplicht is, kan het
voorkomen dat ook ongevaccineerde kinderen onze peuterspeelzaal bezoeken. Graag
lichten wij ons beleid toe zodat u weet hoe wij omgaan met inenting en vaccinatie.

Beleid omtrent bewust niet (volledig) ingeënte kinderen
Bij de start van de opvang wordt tijdens de intake op het kindformulier vastgelegd of een
kind wel of niet wordt ingeënt conform het Rijksvaccinatieprogramma. Mocht er in de
omgeving van de peuterspeelzaal een uitbraak zijn van één van de kinderziektes uit het
Rijksvaccinatieprogramma, dan weten medewerkers van Klein Geluk direct welke kinderen
deelnemen aan het Rijksvaccinatieprogramma en welke niet. Zijn er kinderen die naar de
opvang komen en bewust niet (volledig) gevaccineerd zijn, dan nemen medewerkers direct
contact op met de GGD en de betreffende ouders om hier melding van te maken. Bekeken
wordt of extra voorzorgsmaatregelen nodig zijn om kinderen (broertjes en zusjes}, die
omwille van hun leeftijd nog niet gevaccineerd zijn voor de bewuste kinderziekte, te
beschermen. Mochten er aanvullende maatregelen nodig zijn dan wordt dit in overleg met
de GGD en de betrokken ouders/verzorgers afgestemd. De GGD kan op individuele indicatie
de vaccins vanaf de leeftijd van 4 weken toedienen met voldoende effectiviteit en
toereikende bescherming.
Wat doet Peuterspeelzaal Klein Geluk om risico’s te beperken?
Als bekend is dat bepaalde kinderziektes op een locatie heersen, worden de hygiëneregels
verder opgeschroefd. Zo beperken we de kans op verspreiding zoveel mogelijk. Ook
informeert de betreffende groep de ouders dat de kinderziekte heerst en over eventuele
maatregelen die ouders kunnen/moeten nemen.
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Voor de meeste kinderziektes geldt dat besmette kinderen gewoon naar de opvang kunnen
komen. Als dit niet het geval is of als er risico’s verbonden zijn aan de kinderziekte
(bijvoorbeeld bij een ziekte als de Rodehond, die risico met zich meebrengt voor zwangere
vrouwen) dan worden ouders daarover geïnformeerd.
Communicatie bij uitbraak van besmettelijke kinderziekte
Een goede en volledige communicatie naar alle ouders, conform advies van de GGD, vinden
wij in het geval van een uitbraak heel belangrijk. Om ervoor te zorgen dat we ouders goed
kunnen informeren stemmen we de inhoud hiervan altijd af met de GGD.
Wilt u meer weten over kinderziektes?
Kijk dan op www.rivm.nl. Dit is de site van het Rijksinstituut van de Volksgezondheid, die
verantwoordelijk is voor het Rijksvaccinatieprogramma.

De volgende nieuwsbrief verschijnt volgend seizoen.

Stichting Klein Geluk
www.peuterspeelzaalkleingeluk.nl
stichtingkleingeluk@outlook.com
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