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Goed voor je kind!
Kids Society Erica maakt deel uit van Stichting Kinderopvang Erica

Alle aandacht voor uw kind!

Kids Society Erica. Daar staat uw kind voorop!
Een kind heeft veel aandacht nodig. Zeker
als het tussen de 0 en de 4 jaar is. Bij
Kids Society Erica zorgen we daarvoor. We
geven elke baby, peuter of kleuter precies
wat hij of zij nodig heeft om veilig te kunnen groeien.

Maar belangrijker nog is het feit dat kinderen zich bij ons volledig thuis voelen.
Dat komt door de gezellige, informele
atmosfeer. Maar ook doordat we werken
met vaste pedagogisch medewerk(st)ers
met een hoog opleidingsniveau (minimaal
MBO). En natuurlijk door onze kindvriendelijke gebouwen.

Kids Society Erica kiest nadrukkelijk voor
kwaliteit. Dit betekent dat we veel tijd
besteden aan uw kind en zorgen voor een
professionele aanpak. En dat we uiterst
nauwgezet zijn als het gaat om veiligheid
en hygiëne.

Kinderen worden bij ons gestimuleerd
om zich spelenderwijs te ontwikkelen.
We doen dat zowel in verticale groepen
(kinderen van verschillende leeftijden), als
in horizontale groepen (dezelfde leeftijd).
Natuurlijk is daarbij de keus aan u.

Dat merkt u ook aan het feit dat we
behoren tot een select gezelschap van
kinderopvangorganisaties die HKZ/ISOgecertificeerd zijn. We hebben een eigen
kwaliteitsbewakingssysteem waarvan de
normen veel hoger liggen dan wettelijk
vereist.

Het speelgoed dat ze daarbij krijgen is
door ons altijd gekeurd via de zogeheten
Speelgoedscan. Zo weet u zeker dat het
aansluit bij hun leeftijd en beleving, maar
óók dat het helemaal veilig is.

Meer informatie vindt u op
www.kidssociety.nl

We hebben veel aandacht voor details…
Ook ouders zijn blij met Kids Society
Erica. Ze waarderen dat we maatwerk leveren. We houden uitdrukkelijk rekening met
uw wensen en laten u kosteloos dagdelen
ruilen. Wilt u weten welke mogelijkheden
we u bieden? Neem dan contact op met
ons servicebureau!

Prettig is dat die kwaliteitsbenadering
zich ook vertaalt in resultaten. We scoren
hoog bij vergelijkende tevredenheidsonderzoeken onder ouders. En ook bij
andere vergelijkingen komen we steeds
uitstekend uit de bus. Zo weet u zeker dat
uw kind in goede handen is.

We communiceren niet alleen heel open
met kinderen, maar ook met ouders. Als
u uw kind ophaalt, vertellen we graag
hoe de dag is geweest. We houden het
welzijn van uw kind tot in detail bij met
de modernste observatiemethodes. En we
praten u jaarlijks uitgebreid bij tijdens een
apart oudergesprek.

Aandacht voor detail is een van de
kenmerken van Kids Society Erica. Die
aandacht komt u tegen als u in onze
gebouwen rondkijkt. Kijk maar naar onze
speciale slaapvertrekken, de speelruimtes
of onze buitenspeelterreinen. Daardoor
heeft u de zekerheid dat uw kind zich bij
ons thuis voelt.

Ons uitgangspunt is dat we uitstekend pedagogisch willen handelen. Daarom volgen onze pedagogisch medewerk(st)ers
jaarlijks aanvullende cursussen en
meet onafhankelijk, extern bureau Strip
Nederland de kwaliteit van ons werk. Ook
gebruiken we Video Interactie Begeleiding
om ons werk steeds opnieuw te evalueren.

Aandacht voor detail blijkt ook uit
ons voedingsbeleid. We gaan uiterst
zorgvuldig om met de door u verstrekte
flesvoeding. En we zorgen voor gevarieerde en gezonde voeding van de kinderen
die al buiten de fles kunnen.

Meer informatie vindt u op
www.kidssociety.nl

Kids Society Erica is veilig en hygiënisch!
Natuurlijk zorgen we ook voor een heel
secuur luierbeleid. Luiers zijn bij ons
in de vergelijkenderwijs gunstige prijs
inbegrepen. We zorgen dat uw kind op
tijd en met aandacht voor hygiëne en
welbevinden verschoond wordt. En wilt u
eigen luiers weggooien? Dan kan dat bij
ons kosteloos.

Zo is er nog veel meer te melden over
Kids Society Erica. Bijvoorbeeld over
de grote inbreng van de Oudercommissie. Over alle veiligheids-, hygiëne- en
kwaliteitsmaatregelen. Over het feit dat we
als onderdeel van Stichting Kinderopvang
Erica geen winstoogmerk hebben.

Nog zo’n belangrijk punt: veiligheid. Die
is bij Kids Society Erica tot in de puntjes
verzorgd. Dat blijkt tijdens de regelmatige
inspecties van GGD, brandweer, warenautoriteit, etc. En het wordt onderstreept
door het feit dat iedere pedagogisch
medewerk(st)er een KinderEHBO- en vaak
ook een BHV-certificaat hebben.

Op onze internetsite (www.kidssociety.nl)
vertellen we u daar graag meer over. Surf
er eens heen. En zie hoe Kids Society
Erica u kan ondersteunen bij het verkrijgen
van belastingkorting. U kunt op onze site
bovendien meer informatie krijgen over
ons beleid en pedagogische en veiligheidsplannen.

En wat ook goed is om te weten: zodra
uw kind ouder is dan 4 jaar, kan het bij
ons perfect terecht voor buitenschoolse
opvang of zelfs tieneropvang. Zonder
overgangsproblemen en in de zekerheid
van uitstekende kwaliteit.

Wilt u helemaal het fijne weten van Kids
Society Erica? Maak dan een afspraak
met ons voor een rondleiding. We laten u
graag zien hoe we in de praktijk waarmaken wat we beloven: Kids Society Erica is
goed voor uw kind!

Meer informatie vindt u op
www.kidssociety.nl

