Beste ouders/verzorgers,
Hier wat nieuws vanuit Sparretje.
1) Het komt steeds vaker voor dat onze medewerkers een “uitje” organiseren voor de kinderen.
Dit is meestal het geval als er weinig kinderen aanwezig zijn OF als er veel kinderen
aanwezig zijn. De leidsters gaan dan kijken waar ze naar toe kunnen gaan met de kinderen,
dit altijd met toestemming van de ouder/verzorger. Bij deze “uitjes” hebben de leidsters altijd
een mobiel telefoon mee, het nummer hiervan is 06-83783607.
2) De Belastingdienst vraagt aan ons de gegevens op van de daadwerkelijke afgenomen opvang
uren van uw kind(eren). Vanuit deze gegevens wordt de afrekening gemaakt over de
kinderopvangtoeslag. Als u zo’n afrekening krijgt dient u deze altijd goed te controleren, bij
twijfel kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij de Belastingdienst. Hiervoor heeft u dan
een jaaropgave nodig, die kunt u altijd bij ons opvragen. Stuur een mail naar
info@kinderdagverblijfbrabant.nl
3) Op dit moment is het thema “hoera het is vakantie”. Tijdens dit thema wordt er geen gebruik
gemaakt van een woordenlijst maar spelen we in op de wensen van de kinderen wat ze willen
gaan doen. Net als op vakantie, lekker doen waar je zin in hebt 😊
4) Over het weer hebben we geen klagen. We gaan met de kinderen elke ochtend naar buiten, in
de middag is het te warm om buiten te spelen. Wij verzoeken u dan ook om uw kind(eren)
thuis alvast in te smeren, als de leidsters dit in de ochtend moeten doen gaat dit van de
speeltijd af van de kinderen en dat is toch zonde!
5) De afgelopen weken is het programma op de tablet regelmatig vastgelopen. Hierover hebben
we regelmatig contact met de programmeur wat niet echt soepel verloopt. Het vervelende is
dat u als ouder/verzorger dan niet kunnen lezen wat we gedaan hebben die dag of geen foto’s
kunnen bekijken. We zijn al bezig met een ander programma maar kunne pas aan het begin
van 2019 helemaal overstappen. Wij vragen om uw begrip als er weer een dag tussen zit
waarop het huidige programma het weer laat afweten.
6) Op vakantie zijn/gaan: COLETTE nog tm 27-07-2018: ESTHER nog tm 27-07-2018: YMKE
vanaf 27-07-2018 tm 17-08-2018: MANON vanaf 30-07-2018 tm 17-08-2018: SANDRA
vanaf 27-08-2018 tm 14-09-2018: MICHELLE vanaf 20-08-2018 tmt 31-08-2018: CORRIE
(administratie) vanaf 10-08-2018 tm 03-09-2018 (kan je wel altijd mailen).
7) Nieuwe oudercommissie (OC) leden !! We zijn blij om te kunnen melden dat de OC is
uitgebreid met 2 nieuwe leden. Het zijn Wilmar van de Hurk en Marleen van
Amerongen. Bij het eerste overleg ivm overdracht hebben we meteen afscheid genomen van
Karen. Zij is altijd bereid om de nieuwe leden, als nodig, te ondersteunen. Tommy van
Loosdrecht blijft tot 31-12-2018, daarna stapt hij uit de OC. Mocht er tegen die tijd nog
ouders zijn die willen deelnemen aan de OC ? Graag, u kunt zich aanmelden door een mail te
sturen naar info@kinderdagverblijfbrabant.nl . Wilmar en Marleen zullen nog een stukje
schrijven over zich zelf.
8) Nog niet alle ouders hebben het formulier ingeleverd wat wij nodig hebben voor de nieuwe
wet AVG. Wij verzoeken u dan ook deze zo snel mogelijk ingevuld in te leveren bij Ymke of
te mailen naar info@kinderdagverblijfbrabant.nl

Voor de rest wensen alle ouders/verzorgers/kinderen en medewerkers een fijne zomer en een prettige
vakantie toe !!!
Groetjes Corrie en TEAM sparretje.

