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Nieuws van Klein Geluk
Voor u ligt de vierde nieuwsbrief van Stichting Klein Geluk.
Hierin delen we actualiteiten, mededelingen en inkijkjes in
beide locaties. Veel leesplezier!

Terugkoppeling enquête
Begin oktober hebben we jullie uitgenodigd om onze enquête in te vullen. We
wilden daarmee graag in beeld brengen hoe Klein Geluk ervaren wordt door
peuters en ouders/verzorgers. Bijna 60% van alle ouders/verzorgers heeft
gereageerd en daar zijn we heel blij mee. Dank voor de genomen moeite. Van de
antwoorden werden we nog blijer! Alle respondenten zijn dik tevreden met de
kwaliteit, aandacht en inzet van onze pedagogisch medewerkers. Het grote
vertrouwen, geduld, creativiteit en de
persoonlijke aandacht worden het meest
genoemd. Over het algemeen gaan alle peuters
met veel plezier naar Klein Geluk en worden
onze materialen (omgeving en
speelaanleidingen) hoog gewaardeerd.
We ontvingen ook een vraag om de mogelijkheid tot automatische incasso. Tot nu
toe is dat doordat wij per maand de daadwerkelijk afgenomen ochtenden
factureren, voor ons nog te omslachtig. Mochten we overgaan naar een vast
maandelijks tarief, dan zullen we die mogelijkheid aanbieden.
Al met al zijn we heel dankbaar voor de positieve feedback die we van jullie
mochten ontvangen en nemen we alle tips en suggesties echt ter harte. Dank!
Zelf missen wij de gezellige warme overdracht van voorheen, na Klein Geluk. Wij
hopen dat ouders de vrijheid en ruimte voelen om even te wachten na Klein Geluk
als zij de behoeften hebben nog wat te vragen of te kletsen.
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Beleid ter bestrijding van het coronavirus
Op dit moment zijn er geen wijzigingen in ons coronabeleid. Wij blijven goed kijken
waar of wanneer er veranderingen nodig zijn. Uit de enquete bleek ook dat hoe we
het georganiseerd hebben positief wordt ontvangen: duidelijk en fijn dat het
mogelijk is om kinderen naar binnen te brengen. Als jullie vragen hebben of als je
iets met ons wil delen horen wij dat graag.
Het is fijn om te zien dat we met elkaar de zorg dragen voor onze maatregelen
m.b.t. corona. Onze complimenten hiervoor! Als we allemaal goed ons best blijven
doen, kan het bij Klein Geluk op deze manier door blijven gaan. Want het
allerbelangrijkste is dat er voor de kinderen zo min mogelijk verandert. Daar gaan
we voor!
Mochten er aanpassingen komen in ons protocol, dan brengen we jullie daar
uiteraard direct van op de hoogte.

Sinterklaas en Kerst
Klein Geluk is op dit moment nog volop in herfstsferen. Door de mooie natuur en
de verschillende seizoenen zijn er elke keer weer nieuwe dingen te ontdekken.
Naast alles wat de natuur ons
brengt vieren we bij Klein Geluk de
komende maanden Sinterklaas en
Kerst. Deze feesten zorgen voor een
boel plezier maar het is vaak ook
een spannende tijd. Wij bekijken
deze feesten dan ook graag door de
ogen van een peuter. Wat zorgt
écht voor plezier als je een peuter bent en wat kan gerust weggelaten worden?
We houden de beleving rondom de feesten graag zo rustig mogelijk. Een échte
Sinterklaas is bijvoorbeeld niet nodig. Extra aandacht voor sfeer, materialen,
kleuren en geuren is vaak al genoeg. Wij wensen jullie in ieder geval allemaal
alvast een hele fijne tijd!
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Jenaplanschool de Lindekring & Gasthoeve de Zijp
Met heel veel plezier gaan wij elke
morgen weer naar Klein Geluk. We staan
er niet altijd bij stil maar Klein Geluk is
zeker ook Klein Geluk door de fijne
samenwerking met Jenaplanschool de
Lindekring en Gasthoeve de Zijp. Twee
prachtige plekjes die passen bij onze visie, dichtbij de natuur, in een rustige
omgeving, met dieren en vrolijke, lieve
medewerkers. Daar staan we heel
graag toch even bij stil. Via deze weg
willen we alle medewerkers van beide
locaties heel erg bedanken voor de
fijne samenwerking. Wat een GELUK!

Inspectiebezoek GGD
Op 23 september hebben wij ons jaarlijkse inspectiebezoek gehad op locatie Sint
Agatha. We kregen een inspecteur van de GGD op bezoek en hij observeerde het
handelen van de pedagogisch medewerkers, controleerde al onze beleidsdocumenten
en sprak na afloop uitgebreid met alle medewerkers om hen te bevragen op hun
aanpak. De inspecteur is zeer tevreden over alles wat hij zag en komt pas volgend jaar
weer terug. Wij zijn blij te horen dat we alles goed voor elkaar hebben. De
inspectierapporten staan ter inzage op onze website.

Verhoging uurtarief per 1 januari 2021
Per 1 januari 2021 voeren wij tariefverhoging door van 50 cent op de uurprijs. Dat
betekent dat een ochtend spelen bij Klein Geluk 1,50 euro duurder wordt. We willen
graag toelichten waarom we voor deze verhoging kiezen.
Allereerst voeren we de verhoging door omdat onze kosten ook hoger zijn geworden.
Onze medewerkers hebben volgens de CAO Kinderopvang recht op een
salarisverhoging. Dat maakt onze maandelijks kosten hoger. Dat geldt ook voor de
huurprijs van onze locaties.
Daarnaast weten we met Klein Geluk steeds beter waar we in pedagogische zin voor
willen staan: kleine groepen met nabije begeleiding in een rijke, uitdagende omgeving.
We maken veel werk van onze speelaanleidingen, nemen de tijd en ruimte voor
nieuwe kinderen om kennis te maken en hen rustig in te laten stromen, zetten sneller
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dan is voorgeschreven door de GGD een tweede begeleider op de groep. Bij Klein
Geluk worden groepen nooit groter dan 7 kinderen per medewerker. Daarnaast willen
we tijd vrij blijven maken voor het schrijven van onze verhaaltjes na elke ochtend en
het delen van de prachtige foto’s van jullie prachtige kinderen.
Deze visie en aanpak vraagt echter ook extra inzet van onze medewerkers en die inzet
willen we kunnen belonen. Dat samen met de extra kosten die we hebben, maakt dat
we tot deze verhoging komen. Een uurtarief van 8,50 euro is conform het landelijke
gemiddelde wat betreft peuteropvang.
We hopen op jullie begrip. Mochten jullie vragen hebben over de verhoging, dan
hopen we dat je die met ons deelt.

De volgende nieuwsbrief verschijnt volgend seizoen.

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