Speciale kinderopvang
Kidscasa Vlieg-In
Wat is Vlieg-In
Vlieg-In is vrije tijd
voor uw kind

Vlieg-In biedt speciale kinderopvang gericht op kinderen met een
verstandelijke beperking en/of ontwikkelingsstoornis zoals ADHD, PDD-Nos
etc. in de leeftijd van 4-20 jaar. Veel kinderen met een ‘normale’ ontwikkeling
spelen in hun vrije tijd met vriendjes of gaan naar de sportclub. Voor kinderen
met een beperking is dat niet altijd het geval. Bij Vlieg-In organiseren wij
verschillende activiteiten voor deze kinderen. Het doel is ze een plezierige dag
te bezorgen en tegelijkertijd hun sociale vaardigheden, zelfstandigheid en
creativiteit te stimuleren. Er wordt bij de Vlieg-In uitgegaan van de
mogelijkheden van de kinderen i.p.v. de beperkingen, ieder kind wordt op zijn
eigen niveau gestimuleerd en uitgedaagd. En terwijl de kinderen een leuke dag
hebben worden de ouders even ontlast van de constante dagelijkse zorg.
Vlieg-In staat voor plezier, genieten, kwaliteit, structuur, individuele
benadering, enthousiasme, sociale vaardigheden in groepsverband, leren
omgaan met vrije tijd en professionaliteit.
In deze informatiegids vindt u alle informatie over Vlieg-In, b.v. welke
activiteiten biedt Vlieg-In, het programma, de inschrijving, de kosten en
afspraken over de opvang.

Wat biedt Vlieg-In

- woensdagmiddag
- zaterdag
- vakanties
- logeerweekenden

Binnen Vlieg-In worden vier vormen van opvang geboden. Alle opvang vindt
plaats in kleine groepjes.
Elke woensdagmiddag, behalve tijdens de schoolvakanties, worden er leuke
activiteiten aangeboden, soms in samenwerking met een groepje kinderen van
de reguliere buitenschoolse opvang van Kidscasa. Daarnaast bieden we binnen
Vlieg-In een keer per twee weken de hele dag zaterdagopvang en in
schoolvakanties bieden we vakantieopvang op wisselende dagen. De
logeerweekenden worden 4 à 5 keer per jaar georganiseerd. Een weekend
duurt van zaterdagochtend tot zondagmiddag.

Waar is Vlieg-In
Voor de opvang van Vlieg-In maken we gebruik van de ruimte van de
buitenschoolse opvang van kindercentrum De Vlieger in Roden. De vakantieopvang is in onze locatie in Norg en de logeerweekenden vinden plaats in een
vakantiewoning in Leutingewolde, vlak bij Roden.

Het programma
Een programma
met structuur en
een thema

Aanmelding en plaatsing
F 1.1.2.3

Voor alle opvang binnen Vlieg-In geldt dat het programma zo veel mogelijk
wordt afgestemd op de behoefte van de kinderen. Binnen een vaste structuur
met rust en duidelijkheid wordt de (mid)dag aan de hand van een thema
ingevuld. Te denken valt hierbij aan herfst, kerst, sinterklaas, water, boerderij,
het weer, reclame, koken etc. Er worden activiteiten georganiseerd die
variëren van knutselen, muziek maken, koken en bakken tot excursies naar
bijvoorbeeld het Kindermuseum of de kinderboerderij.
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De opvangtijden
Woensdagmiddag
Zaterdag
Vakantieopvang
Logeerweekend

van 13.30 tot 17.00 uur
van 9.00 tot 16.00 uur
van 9.00 tot 16.00 uur
van zaterdag 9.00 tot zondag 16.00 uur.

Om op tijd te kunnen beginnen vragen wij u bij de zaterdag- en de
vakantieopvang om 8.45 uur aanwezig te zijn. Wij kunnen dan om 9.00 uur
’s ochtends starten met de activiteiten. Iedere zaterdag/vakantiedag vindt er
vanaf 15.45 uur een nabespreking plaats met de kinderen.
De nabespreking gaat over alles wat wij die dag hebben gedaan en beleefd. U
bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn.

Aanmelding en kosten

Geen wachtlijst
voor Vlieg-In

Als u uw kind wilt aanmelden kunt u een informatiepakket aanvragen bij het
centraal bureau. In dit informatiepakket zit alle informatie die u nodig heeft.
Dit informatiepakket is ook te downloaden van de website www.kidscasa.nl.
U kunt uw kind inschrijven door het inschrijfformulier ingevuld en
ondertekend aan ons te zenden. Op de intekenlijst kunt u aankruisen voor
welke opvang van Vlieg-In u uw kind wilt opgeven. Voor de opvang die wij
bieden sluiten we met u een zorgovereenkomst af.
Er is voor Vlieg-In geen wachtlijst. Als u het prettig vindt om van te voren een
keer op bezoek te komen tijdens een woensdag of zaterdag dan bent u van
harte welkom, samen met uw kind. Wel is het prettig dat u hiervoor eerst een
afspraak maakt. U kunt daarvoor telefonisch contact opnemen met het centraal
bureau van Kidscasa, tel. 050-5020244.
De kosten van de Vlieg-In activiteiten in 2013 zijn als volgt
Woensdagmiddag € 78,02 per kind per keer
Zaterdag
€ 156,03 per kind per keer
Vakantieopvang
€ 156,03 per kind per dag
Logeerweekend
€ 361,15 per kind per weekend.
U ontvangt maandelijks een factuur van ons waarop de deelgenomen
(mid)dagen in rekening worden gebracht.

Persoonsgebonden budget
Vlieg-In kunt u
financieren met
een PGB

De opvang van Vlieg-In hoeft u niets te kosten.
Als u uw kind inschrijft voor een van de Vlieg-In activiteiten adviseren wij u
om een persoonsgebonden budget (PGB) aan te vragen via het CIZ. Om
hiervoor in aanmerking te komen dient een indicatiestelling te worden
aangevraagd. Dit gaat door middel van een formulier. Wanneer door het CIZ
een toekenningbeschikking wordt toegekend komt u in aanmerking voor een
PGB. U kunt de totale kosten van Vlieg-In vanuit dit PGB betalen. Meer
informatie over het PGB kunt u vinden in het aparte informatieblad in het
informatiepakket.

Opzeggen en annuleren
Als u uw kind niet meer wilt laten opvangen kunt u de overeenkomst
schriftelijk opzeggen. De opzegging kunt u sturen naar Kidscasa Vlieg-In,
postbus 149, 9300 AC Roden. Er geldt een opzegtermijn van één maand.

Aanmelding en plaatsing
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Wanneer u, door omstandigheden, een eerder opgegeven opvangdag wilt
annuleren, dan kan dat tot een week voor de betreffende datum. Wij hebben
dan voldoende tijd om het vrijgekomen plekje op te vullen. Indien u niet of te
laat afmeldt wordt de betreffende dag wel in rekening gebracht.
Voor de logeerweekenden geldt dat u uw kind kosteloos kunt afmelden tot een
maand voordat het weekend zal plaatsvinden. Als u korter dan 1 maand van te
voren annuleert worden de kosten wel in rekening gebracht. Dit heeft o.a. te
maken met het huren van de locatie.
De logeerweekenden gaan door als voldoende kinderen zich hebben
ingeschreven.

Praktische zaken
Wanneer uw kind medicijnen gebruikt, ontvangen wij graag duidelijke
instructies aangaande de toediening. We vragen u hiervoor het formulier
medicijnverstrekking te tekenen. Ook is het van belang dat de betreffende
medicijnen worden voorzien van de naam van uw kind.
Voor ongelukjes is het handig als wij over reservekleding beschikken.
Afhankelijk van het programma zullen we u vragen bv. laarzen of
zwemkleding aan uw kind mee te geven. Hierover wordt u tijdig
geïnformeerd.
Als de opvang een hele dag duurt is er om 12.00 uur een lunchpauze. Er wordt
dan gezamenlijk gegeten. Naast regelmatig een door ons verzorgd ‘warm
hapje’ vragen wij u uw kind een lunchpakket mee te geven. Een beker en/of
trommeltje moet zijn voorzien van de naam.
Voor de logeerweekenden hoeft u uw kind geen eten of drinken mee te geven.

Ziekte
Bij ziekte is het van belang dat u uw kind uiterlijk op de zaterdagen en
vakantiedagen vóór 8.15 uur of op de woensdagen vóór 13.00 uur afmeldt.
Dit kan tijdens kantooruren bij het centraal bureau, telefoonnummer
050-5020244 of buiten kantooruren op telefoonnummer 06-21657781. We
brengen de kosten van deze (mid)dag wel in rekening, tenzij de afmelding een
week van te voren heeft plaatsgevonden.

Verzekering en aansprakelijkheid
Voor informatie
zie ook
www.kidscasa.nl

U bent als ouder zelf verplicht uw kinderen te verzekeren tegen wettelijke
aansprakelijkheid. Bij schade veroorzaakt door uw kind wordt eerst uw
verzekering aangesproken. Daarnaast heeft Kidscasa voor de kinderen,
personeel, gastouders en stagiaires een ongevallenverzekering afgesloten.
Kidscasa stelt zich niet aansprakelijk voor verlies en diefstal van persoonlijke
bezittingen van zowel kinderen als ouders.

Klachten
Wij hechten er aan u te betrekken bij de opvang van uw kind. Wanner er iets
is waar u het niet mee eens bent, dan horen we dat graag. Daarmee biedt u ons
de mogelijkheid te werken aan een betere kwaliteit. Voor meer informatie
verwijzen we u naar onze klachtenprocedure.

Aanmelding en plaatsing
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Privacy
Bij de inschrijving worden gegevens over u en uw kind vastgelegd. Om uw
privacy te waarborgen zorgen wij ervoor dat deze gegevens alleen
toegankelijk zijn voor personen die deze gegevens daadwerkelijk nodig
hebben voor het goed kunnen uitvoeren van hun taak.

Wijzigingen doorgeven
Als er zaken veranderen in de thuissituatie willen wij hiervan graag op de
hoogte worden gebracht.
Het is eveneens van belang een nieuw (mobiel) telefoonnummer door te geven
zodat u altijd bereikbaar bent bij ziekte of noodgevallen.

Adresgegevens
Kidscasa Vlieg-In
Bezoekadres: Groene Zoom 6-8, 9301 SJ Roden
Postadres:
Postbus 149, 9300 AC Roden
Telefoon:
050-5020244.
Website:
www.kidscasa.nl
e-mail:
info@kidscasa.nl
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