Nieuwsbrief Q1 2018

Beste ouders/verzorgers,
Team Sparretje wenst elke ouder/verzorger nog de beste wensen voor 2018, u alle bedankt voor de lieve
wensen die wij als team hebben ontvangen.
ALGEMENE OUDERAVOND: Zoals u weet houden wij jaarlijks een algemene ouder avond. Dit jaar is
deze op maandag 22 januari van 19:30 tot 21:00 uur.
De agenda punten voor deze avond zijn:
1) Woord vooraf met toekomst plannen (uitbreiding ? en ouderlogin)
2) Nieuwe wet IKK 2018
3) Mentorschap
4) Peuterplus Plan
5) Woord aan oudercommissie (mits aanwezig)
6) Rondvraag
Graag willen wij van u weten of u komt op deze avond. U kunt zich aanmelden via
info@kinderdagverblijfbrabant.nl
THEMA: Vanuit VVE Startblokken werken wij met thema’s. Deze duurt zes weken met daarna een week
“rust”. Vanaf 2018 krijgt u over elk thema een brief met daarin de speerpunten die onder de aandacht worden gebracht
in de thema weken. Met deze nieuwsbrief wordt meteen het 1e thema brief gemaild. Tijdens deze thema’s wordt er
medewerking gevraagd aan de ouders, dit kunt u terug vinden in de brief.
COLETTE: Colette komt vanaf 22 januari weer werken, haar ouderschapsverlof is dan voorbij. Haar zoon
Arayo komt (indien mogelijk) mee naar de dagopvang. Welkom terug Colette !
ZIEKEN en SLUITING: De afgelopen maand is het zeer spannend geweest of dat wij Sparretje open konden
houden. Dit allemaal door een heftige buikvirus die er heerste. Gelukkig is deze nu zo goed als voorbij maar wij
zullen hierdoor in de toekomst wel “strenger” worden in het “zieken” beleid. Wij weten dat het niet helemaal
voorkomen kan worden maar vragen u als ouder/verzorger, zodra er een (buik)griep virus heerst en uw kind heeft er
last van, de verantwoordelijkheid op u te nemen en uw kind dan niet naar de opvang te brengen. Hiermee voorkomen
wij de explosie van zieke medewerkers (en kinderen) zoals de afgelopen maand.
BRIEVEN en OUDERLOGIN: De medewerkers krijgen van ouders/verzorgers regelmatig te horen dat er
maar weinig gebruik wordt gemaakt van de ouderlogin. Dat is jammer want daar worden de dagelijkse activiteiten
beschreven en voor de jongste kinderen een persoonlijk verhaaltje. Dagelijks worden er ook foto’s gemaakt waarop te
zien is wat uw kind(eren) aan het doen is. Ook de (nieuws) brieven worden met mondjes maat gelezen waardoor er
regelmatig vragen van ouders/verzorgers komen die niet nodig zijn omdat de onderwerpen die betrekking hebben op
de vragen al in de (nieuws) brief waren/zijn behandeld. De nieuwsbrieven zijn ook altijd terug te vinden op de site
www.kinderdagverblijfbrabant.nl
BELEIDSPLAN: Vanaf januari hebben wij een nieuw beleidsplan aangepast aan de IKK regels 2018. U kunt
deze vinden op onze site onder tab informatie. Neem deze eens rustig door zodat u ook weer op de hoogte bent van
alle in- en outs van Sparretje.
Voor de rest wensen wij u nog een prettig weekend en tot de volgende keer,

Met vriendelijke groet
Team SKB

