Beste ouders/verzorgers,
Maandag 16 april 2019 heb ik ( Corrie ) met de OC ( Marleen en Loes ) een overleg gehad bij Sparretje om
de stand van zaken door te nemen. Helaas waren OC lid Wilmar en Ymke verhinderd.
1) Ymke: De operatie heeft Ymke toch meer energie gekost dan dat ze had verwacht. Gelukkig komt
haar energie weer terug en is ze ook weer begonnen met werken, nog niet volle dagen maar
langzaam opbouwend. De kinderen, ouders en het team zijn blij dat Ymke weer terug is!
2) Aanbouw: deze gaat helaas niet door. Wij moeten teveel privé risico gaan nemen om de hypotheek
rond te krijgen. We waren in onderhandeling met de RABO die ver met ons heeft meegedacht. De
ING (eigen bank) ketste het meteen af. Op aanraden van ouder tijdens de algemene ouder avond
hebben we ook CREDEON nog op advies gesprek gehad, ook zij konden verder niets betekenen voor
ons. Zij adviseerde ons om een paar jaar te wachten tot dat de “overspannen” bouwwereld weer wat
normaler zou worden.
3) Extra ruimte: sinds een maand maken wij gebruik op de dinsdag van het buurthuis om hier extra
activiteiten te organiseren voor de kinderen. Je kan dan denken aan meer bewegen, activiteiten als
voorbereiding op de basisschool, feest thema’s etc. De leidsters kunnen er ook gebruik van maken
om hun kind-volg systeem in te voeren of rustig hun pauze te houden. Ymke werkt regelmatig in het
buurthuis om daar haar administratieve taken en voorbereidingen te kunnen doen. We hebben de
dinsdagen gehuurd tm maand juni. Half mei gaan we evalueren en kijken of het een positieve
aanvulling is voor Sparretje. Mocht het positief zijn dan zullen we de dinsdagen verder vastleggen en
gaan we kijken of we voor de donderdagen ook 1 dagdeel kunnen afnemen. Het is daar dus geen
“kinderopvang” maar een activiteit uitje.
4) Grasveld: ik ga nogmaals aan de Gemeente vragen of wij het grasveld aan de achterzijden bij onze
speelplaats mogen betrekken. Voor de kinderen is spelen op gras ook fijn, ik hou jullie op de hoogte!
5) Inenten kinderen: wij zijn voorstander om alleen kinderen toe te laten die zijn ingeënt. Helaas mogen
wij dit zo niet stellen. Wettelijk mogen wij deze kinderen niet weigeren. Marleen en Loes zeiden ook
al dat ouders van niet ingeënte kinderen bij de intake kunnen zeggen dat ze wel ingeënt zijn. Het is
moeilijk te controleren. Het risico is volgens Marleen als er 3 op 30 kinderen niet ingeënt zijn.
Hopelijk komt er een nieuwe wet waar kinderdagverblijven niet ingeënte kinderen mogen weigeren.
6) Tarief verhoging 2019: Marleen vroeg of er nog ouders zijn geweest die vragen hadden over de tarief
verhoging 2019. Er zijn geen vragen of opmerkingen geweest. Wij zijn er blij mee want we kunnen
nu normaal de studie kosten en het personeel de studie uren betalen. De verhoging is ook nodig
geweest voor de BTW verhoging van naar 9% en de stijgende kosten GWL, huur, salarissen etc.
7) Nieuwe werknemers: Jaimey (is stagiaire bij ons geweest) komt vanaf 1 juli ons team versterken en
in de vakantie komt Rianne (is nu stagiaire bij ons) 3 weken vakantie werk doen.
8) FaceBook: Zelf ben ik er over aan het na denken om het FB account op te zeggen. Je hoort
tegenwoordig veel negatieve geluiden over FB en foto’s blijven jaren op internet zwerven. We
hadden de FB account aangemaakt voor reclame te maken wat nu eigenlijk niet meer echt nodig is.
Marleen en Loes stemde hiermee in, vanavond wordt het nog in de vergadering voorgelegd.
Volgende bijeenkomst zal over plus/minus 6 maanden zijn.

Aanvullende info:
Na het overleg heb ik contact gehad met de Gemeente over het grasveld ( punt 4 ). Ze willen dit als
groenvoorziening behouden. Ik heb hun gezegd dat dit gewoon gras blijft en dat wij dat dan onderhouden,
daar heb ik nog geen antwoord op terug gekregen.
FaceBook ( punt 8 ) de account gaan we opzeggen per 1 mei. Dit ook door de nieuwe wet AVG. We kunnen
flinke boetes krijgen als er “iemand” die te herkenbaar op een foto staat en het er niet mee eens is. Het kost
veel tijd om juiste foto’s uit te zoeken of te bewerken die dan wel geplaatst kunnen worden.

Ouder/verzorgers krijgen regelmatig een link naar DropBox om daar foto’s te kunnen bekijken en te
downloaden. De link is een maand geldig. Na zes weken worden de foto’s verwijderd uit de DropBox .
Luiers: Zoals u weet gebruiken wij de luiers van Kruidvat. Nu heeft het Kruidvat de luiers veranderd en
blijkt uit testen dat de kwaliteit achteruit is gegaan. We gaan nu de luiers van Trekpleister proberen, deze
hebben de kwaliteit van de “oude” Kruidvat luiers. Hieronder de bevindingen van ouders.

Kruidvat nieuwe luier
Tekoop:Kruidvat
Prijs per stuk: € 0,21
Test
Kijk, ik ga niet liegen. Ik ben gewoon niet tevreden over deze luiers. Ik heb ze een tijdje gebruikt en ben hierna gelijk overgestapt op een andere luier. De luier vangt
het vocht op in 3 banen en is een stuk dunner dan de oude luier. Qua vochtopvang kan deze luier een stuk minder hebben dan zijn oude soortgenoot. 300 ml is toch
zeker de max en daarnaast kan deze luier niet veel vocht tegelijkertijd aan.
Zachtheid:8
Rekbaarheid:6
Stevigheid:7
Vochtopname:4
Eindoordeel: 5
Trekpleister
Tekoop:Trekpleister
Prijs per stuk: € 0,22
Test
Ik heb ooit contact gehad met iemand die op het kantoor van Trekpleister werkte en ze vertelde me dat deze luier precies hetzelfde is als de oude luier van de
Kruidvat. En dat denk ik ook echt. Vandaar dat ik ook exact dezelfde beoordeling geef. De luier scoort goed op alle punten. De luier neemt met gemak 400 ml vocht
op.
Zachtheid:8
Rekbaarheid:9
Stevigheid:8
Vochtopname:9
Eindoordeel: 9

Vraag aan ouders: Het wordt weer mooi weer met veel zon en de kinderen zullen veel buiten gaan spelen.
Het is nog “maar” de voorjaar zon maar voor de kinderen is het toch beter om deze, voordat ze naar
Sparretje komen, alvast en keer insmeren met zonnebrand. Misschien ook prettig om de kinderen lekkere
ravot kleren aan te trekken.
Namens het team Sparretje wensen wij alle ouders en kinderen fijne Paasdagen toe, geniet van het
mooie weer!
Groetjes Corrie

