
Kinderdagverblijf DOREMI 
Meerlaarstraat 214, 2430 Laakdal 

PERSONEELSUITBREIDING 
 
‘De Bijtjes’ (onze tweede kruiper-klas op het eerste verdiep),  
opent terug haar deuren.  
Charlotte gaat zich fulltime met deze leefgroep bezig houden. 
Het klasje zal geopend zijn van 8.06 uur tot 18.00 uur. 
 
Kim zal verder vervangen worden door Gina.  
Gina is nieuw in ons team, kan steunen op verschillende jaren  
ervaring én is ongelooflijk gemotiveerd om het allerbeste  
uit onze peuters (‘De Girafkes’) te halen.  
 
Welkom in ons team & veel succes Gina! 
 

Januari 2019 
 

NIEUWSBRIEF 
 
 

__________________________________________ 
 

Het beloofd een leuk 2019 te worden!  
Aan de inschrijvingen merken we dat 2019 een vruchtbaar jaar zal worden. 😉  
Kinderdagverblijf DOREMI is goed vol gereserveerd. Hiervoor zijn wij jullie uiteraard van harte dankbaar voor!  
We kijken er naar uit om jullie te mogen ontvangen.  🤗 

 
Wij wensen jullie een speels, gezond en liefdevol 2019 toe! 

 
Graag houden we jullie op de hoogte van enkele topics: 

 
 
 
  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WEBSITE  
 
Er wordt veel zorg besteed aan onze website.  
Als klant, hebt u onder ons klantenportaal toegang tot een 
bibliotheek met veel nuttige documenten. Ga gerust eens kijken! 
 

www.kdv-doremi.be 
 

👉  Wachtwoord: doremi214 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oh ja, vergeet ons niet te ‘Liken’ op onze Facebookpagina. 
Dat vinden we leuk!  😁 🤗 👍 
 

TOEGANGSPROCEDURE 
 
Veiligheid wordt hoog in het vaandel gedragen 
in Kinderdagverblijf DOREMI. 
 
Zo hebben wij de laatste jaren geïnvesteerd in 
een ‘camera-schild' in het gebouw,  
interne en externe veiligheidsprocedures én een 
beveiligde toegang. 
 
De toegang is al 10 jaar zo georganiseerd dat 
personen enkel door personeelsleden worden 
toegelaten. 
Deze organisatie werkt goed maar heeft ook 
een aantal nadelen: 
 

1. Zo wordt personeel telkens iemand het 
gebouw wil betreden, uit haar leefgroep 
geroepen.  
Hierdoor zijn de kindjes van deze 
leefgroep even alleen aanwezig.  

2. Er kunnen bij drukke momenten in de 
klasjes, langere wachttijden zijn (soms 
frustrerend voor diegene die snel binnen wil zijn) 

3. Hogere werkinspanning voor personeel 
om telkens de veiligheidsdeur te 
openen. 

 
Deze nadelen willen we aanpakken via een 
nieuw, efficiënter én veilig toegangsbeleid. 
 
Vanaf Januari 2019 zal de toegang tot het 
gebouw anders verlopen: 
 
Ouders krijgen een code (die zal verschillen van 
diegene, om het gebouw te verlaten) om binnen te 
komen. 
Klanten (ouders, grootouders, gemachtigden 
die kindjes komen afhalen) zullen via deze 
code, zelf het gebouw kunnen betreden. 
 
Ondanks het feit dat we jaarlijks deze code 
zullen aanpassen, vragen we jullie om discreet 
met deze toegangscode om te springen. 
Personen die wensen binnen te komen en de 
code niet kennen of geen klant zijn, bellen aan 
en zullen door ons personeel onthaald worden. 
 
Wij wensen jullie een fijne, vlotte én veilige 
toegang tot Kinderdagverblijf DOREMI 😉👍 
 


