Jaar verslag
2020
’n jaar gekleurd door corona

2020 was een jaar met mooie en moeilijke
momenten in de kinderopvang. We waren
maandenlang gesloten maar kinderen van
ouders met cruciale beroepen bleven
welkom.
Er werden oplossingen bedacht voor
problemen die we nog nooit hadden
ervaren; contact houden als kinderen thuiszitten, baby's overdragen met 1,5 meter
afstand, de opvang door laten gaan terwijl
veel collega's en kinderen in quarantaine
moesten.
Gelukkig lukte het steeds om alles zo goed
mogelijk door te laten gaan, dankzij de grote
inzet en ﬂexibiliteit van onze medewerkers,
het begrip van de ouders en niet te vergeten,
de lach en het plezier van de kinderen.

16 maart - 11 mei
We moesten dicht maar boden bij alle locaties
noodopvang tijdens reguliere tijden en op aanvraag
zelfs 7x24 uur.

11 mei - 8 juni
De basisschool was beperkte schooldagen geopend
en de bso bood reguliere opvang tijdens deze dagen.

16 dec - 7 februari '21
We moesten weer dicht, met noodopvang bij alle
locaties op gewone opvangdagen en -tijden.

Samenwerking in coronatijd
Samenwerking met scholen, gemeentes en GGD

KION Early Childhood
Innovation Center
(KEI)

Trainingen en opleiding
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KION op koers

Aantoonbaar van betekenis zijn voor kinderen en hun
ouders

Strategisch inzetten van informatie- en
communicatietechnologie

Een actieve rol spelen in de samenwerking met
kindnetwerken

Snel en wendbaar inspelen op veranderingen

De autonomie van kinderen stimuleren
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Waar we voor

Wij dragen elke dag bij aan het geluk van
kinderen en jonge gezinnen.
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