Informatiebrief over wennen bij MOPS
Beste ouder(s),
Binnenkort gaat uw kind beginnen bij Mops Kinderopvang. Wij vinden het belangrijk dat u en uw kind zich snel thuis gaan voelen
bij ons. De wenperiode is hiervoor heel belangrijk. Tijdens de wenperiode bouwt de vaste pedagogisch medewerker een band
met uw kind op en kinderen leren hun nieuwe omgeving kennen en zich veilig en vertrouwd voelen.
De eerste wendag is de eerste dag waarop uw kindje bij Mops Kinderopvang komt, dit is de eerste dag van het contract.
Het wennen van een kind verschilt per individu, het ene kind kan na twee dagen al gewend zijn en het andere kind heeft daar
meer tijd voor nodig. U als ouder speelt hier een belangrijke rol in, door samen met de pedagogisch medewerkers informatie uit
te wisselen en de tijd te nemen bij het ophalen van uw kind.
Hoe ziet de wenperiode eruit;
Er word in overleg met Mops Kinderopvang een schema vastgesteld, dit schema dient slechts als richtlijn, hoe het gaat in de
praktijk wordt van dag tot dag bekeken.
- Voordat uw kind op de BSO opvang begint, wordt u, samen met uw kind, uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens dit
gesprek wordt uitgebreid verteld over wat u en uw kind kunnen verwachten. Het informatieformulier wordt samen met u
besproken en samen bekijken we de ruimtes van de BSO en kunnen u en uw kind kennis maken met de pedagogisch
medewerkers. Dat is heel belangrijk, want het is voor u en kind prettig om te weten door wie uw kind van school gehaald wordt
en wie er voor uw kind zorgt tijdens de opvanguren.
- De eerste keer dat uw kind naar de BSO gaat, willen wij u vragen om op het moment dat de school uitgaat, samen met ons uw
kind op te halen. Zo ervaren u en uw kind hoe het ophalen van de BSO verloopt en is deze eerste keer voor uw kind vertrouwd
en prettig. De pedagogisch medewerker kan kennismaken met de leerkracht van uw kind en samen met het kind bekijken waar
het dagelijkse ophalen plaatsvindt op het schoolplein.
Tijdens de wenperiode is het overleg tussen u als ouder en de pedagogisch medewerkers heel belangrijk. U kent uw kind het
beste en wij willen graag zoveel mogelijk weten over het karakter, de gewoontes en bijzonderheden van uw kind, zodat wij hier
rekening mee kunnen houden.
Andersom zullen wij u zorgvuldig informeren over hoe uw kind de dag bij ons ervaart. Zeker in de eerste weken krijgt een kind
veel indrukken te verwerken; andere indrukken, meedoen in een groep en continu met andere mensen samen zijn. U kunt
gedurende de dag natuurlijk altijd contact met ons opnemen om even te horen hoe de dag verloopt.
Na elke wendag zal de pedagogisch medewerker, samen met u, het verdere verloop van de wenperiode bespreken en plannen.
Op deze manier zorgt Mops Kinderopvang ervoor dat uw kind zich veilig en vertrouwd voelt op in zijn of haar eigen groep en bij
de eigen pedagogisch medewerkers.
Het is belangrijk om er rekening mee te houden dat het wennen ook langer kan gaan duren. Dat zou kunnen betekenen dat u
gedurende een langere periode beschikbaar moet zijn om uw kind eerder te komen ophalen.
Mops Kinderopvang hoopt op een voorspoedige wenperiode en op een prettig verblijf van uw kind bij ons.
U bent van harte welkom!

