Beste ouder(s)/verzorger(s),

Hier weer een nieuwsbrief van Sparretje. In deze brief zitten diverse punten bij die we samen hebben
overlegt met de Ouder Commissie (OC), dit overleg vindt elk half jaar plaats.
1) Tarief 2020 We hebben onze begroting gemaakt en daaruit blijkt dat de nieuwe wet IKK die

in 2019 is ingegaan ons meer heeft gekost (en gaat kosten) dan verwacht. Dit heeft vooral te
maken met kind-leidster ratio en de eisen die de overheid stelt aan de medewerkers die
daardoor meer cursussen moeten gaan volgen. Daar wij een kleine organisatie zijn, is de IKK
voor ons meer belastend dan voor een grote organisatie. Om toch de kwaliteit te kunnen
blijven bieden moeten wij de tarieven verhogen. De begroting is met de OC besproken. Op
advies van de OC is de verhoging nog aangepast en daarna goedgekeurd door de OC. De
tarieven zijn als volgt per uur: € 9.05 voor de 52 weken kinderopvang; € 10.35 voor de
FLEX, om de week, 40 weken en variabel opvang; €12.50 voor extra opvang (als er geen
ruildagen meer zijn); € 5.25 per kwartier voor vervroegde/verlengde opvang(tijden 7.00-7.30
en 18.30-19.30). Voor vragen over de verhoging kunt u contact opnemen met de OC.
2) Algemene ouderavond: Het leek ons leuk om de Algemene Ouderavond uit te breiden met

andere informatie wat voor iedereen interessant kan zijn. De OC stelde voor om iemand te
laten komen die Kinder EHBO geeft. We vragen hiervoor wel vooraf een kleine bijdrage van
€ 5.- pp. Hiervoor komt maandag een inschrijflijst te hangen bij Sparretje, de inschrijfdatum
sluit op 30 november 2019. Noteer alvast in uw agenda: de algemene ouderavond is op
donderdag 30 januari 2020 weer in het Buurthuis. Aanvang 19.00 uur
3) Foto’s: Beste ouder(s)/verzorger(s),

Afgelopen week is de oudercommissie samen met de directie van het Sparretje bij elkaar gekomen
voor een vergadering. Hierin kwam het onderwerp ‘foto’s’ ter sprake. Voor de medewerkers kost het
ontzettend veel tijd om van ieder kind elke dag een foto te maken en deze op de app te zetten. Leuke
momenten worden dan verstoord om ‘even’ een foto ervan te maken. Het belang van de foto’s zien
ze echter wel in. Wij, als ouders, vinden het natuurlijk prachtig om te zien wat onze kinderen doen
op de opvang. We zijn gaan sparren hoe we de werkdruk wat foto’s betreft kunnen verminderen
maar dat wij wel worden betrokken via foto’s wat onze kinderen doen. We kwamen hierbij tot de
conclusie dat kinderen meer in groepsverband op de foto worden gezet en dat de foto’s naar alle ouders worden verstuurd via de app. Voor de medewerkers kost dit veel minder tijd omdat ze niet per
kind hoeven uit te zoeken welke foto er opgezet kan worden. Het enige wat wij hebben is een beter
beeld van wat de kinderen doen op een dag, alleen staat uw kind dan niet op elke foto. Hetzelfde idee
als de Dropbox alleen dan per dag en in het klein. Wij denken dat dit een goede oplossing is en willen dit in de maanden december en januari uitproberen. Met de informatie avond, eind januari, kunnen we de ervaringen vanuit beide kanten bespreken. Mocht u hier nu al bezwaar tegen hebben dan
horen wij het graag nog in november via OC@kinderdagverblijfbrabant.nl.
Met vriendelijke groeten,
Namens de Oudercommisie
Marleen, Wilmar en Loes

4) Sinterklaas viering: Beste ouder(s)/verzorger(s),

Het is weer bijna zover!
Aanstaande zaterdag komt Sinterklaas aan in ons land! Een gezellige periode met allerlei leuke
activiteiten voor de kinderen
Alle kinderen mogen aanstaande week een schoen of slof
meenemen die we hier kunnen zetten, wie weet doet Sinterklaas er wel iets lekkers in.
Natuurlijk hebben wij gevraagd of Sinterklaas ook weer tijd vrij wilde maken om een bezoek te
brengen aan ons kinderdagverblijf. Wij willen daarom alle kinderen van Sparretje uitnodigen op
donderdag 5 december 2019 , om samen met Sinterklaas en pieten, de verjaardag van Sinterklaas te
vieren!
Kinderen die niet ingepland staan op donderdag 5 december 2019 mogen om 8.45 uur gebracht
worden en om 11.00 uur is het feest afgelopen en kunnen ze weer opgehaald worden.
Tijdens de viering krijgen de kinderen wat snoepgoed en een kleinigheidje van Sinterklaas.
Net zoals afgelopen jaren zullen wij uiteraard de flesvoeding en het fruit verzorgen voor de kinderen
die er op donderdag altijd zijn. Het fruit zal hierdoor eerder gegeven worden. In verband met de
drukte tijdens de viering kunnen wij geen extra voedingen verstrekken. Zou u willen zorgen dat de
kinderen vooraf al iets gegeten hebben?
Het sinterklaasfeest is natuurlijk super gezellig maar er zijn wel meer prikkels, we vragen u als ouder
in te schatten of uw kind hier goed mee om kan gaan. Het is namelijk niet onze bedoeling om de rust
voor de baby’s te verstoren en we zouden het heel vervelend vinden als zij hier nog de hele dag last
van hebben thuis. Uiteraard zijn alle pedagogisch medewerkers aanwezig en zullen we onze uiterste
best doen om alle kinderen op hun gemak te stellen.
Mocht u besluiten dat uw kind niet komt, uiteraard heeft Sinterklaas voor elk kind een kleinigheidje
die we dan bewaren.
In de gang komt een intekenlijst te hangen waarop u kunt aangeven of uw kind komt. Graag horen
wij voor 29 november 2019 wie er komt.
Wij hebben er zin in, hopelijk tot dan!!
Met vriendelijke groet,
Namens team Sparretje
Ymke van den Berg

5) Kwaliteit onderzoek: Wij gaan weer een enquête opzetten om te kijken of wij onze kwaliteit

nog meer kunnen verbeteren. De vragen zullen betrekking hebben hoe u onze kinderopvang
ervaart. U krijgt hierover nog nader bericht maar we zullen het zeker op prijs stellen als u alle
meedoet aan deze enquête.
6) Vrijdagen: Op dit moment zijn de vrijdagen slecht bezet. Als er ruildagen worden aangevraagd

is de vrijdag de meest geschikte dag om te komen. Misschien zijn er ouders die eventueel met de
opvang naar de vrijdag willen? U kunt dit altijd aanvragen bij Corrie.
Dit was weer het nieuws wat wij met u wilde delen, mochten er nog vragen zijn dan horen wij die graag!
Namens het team en de OC wensen wij jullie een prettig weekend,
Met vriendelijke groet
Corrie

