Beste ouders/verzorgers,
Hier weer een nieuwsbrief van “Sparretje”.

ZIEKEN:
Op dit moment heerst er op het dagverblijf het hand/voet/ mond virus en de waterpokken.
Via onderstaande link kunt u alles lezen betreffende deze kinderziektes.
https://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Infectieziekten/Vrag
en_en_antwoorden_hand_voet_en_mondziekte
https://www.rivm.nl/Onderwerpen/W/Waterpokken
Op onderstaande link vind u meer informatie overige infectie ziekte.
https://www.ggdbzo.nl/informatie/infectieziekten/Paginas/Infectieziekten-van-A-tot-Z.aspx
Als uw kind(eren) ook “besmet” is, verzoeken u nadrukkelijk om uw kind(eren) NIET te brengen naar
Sparretje als ze koorts hebben of hangerig/lusteloos is/zijn. Het is voor het kind van belang om de ziekte
goed uit te vieren en deze niet te onderdrukken met zetpillen. Dit is ook in belang voor de andere kinderen
en de leidsters om te voorkomen van een ziekte explosie zoals vorig jaar waar we bijna het dagverblijf
hebben moeten sluiten.
WARME MAALTIJDEN:
Voor ouders die de warme maaltijd meenemen voor hun kind (eren) verzoeken wij dringend om deze te coderen
met:
NAAM KIND(eren) en de DATUM. Als deze niet gecodeerd zijn mogen wij deze niet meer geven aan uw
kind(eren).

ONTBIJT:

Het blijkt dat verschillende ouders nog niet weten dat wij gratis ontbijt service aanbieden aan kinderen die
boterhammen eten.
Wij vinden namelijk belangrijk dat kinderen ’s morgens goed eten.
En zoals u weet “zien eten is doen eten”.
Als u gebruik wil maken van de service dan dit doorgeven op de groep!!
Mocht uw kind hier geen gebruik van maken dan verwachten wij dat deze thuis al ontbeten hebben.
ALGEMENE OUDERAVOND:
We hebben een datum geprikt voor de algemene ouderavond, deze willen wij houden op dinsdag 29 januari
2019.
We zijn nog in afwachting van het Buurthuis of deze vrij is, we houden u op de hoogte.
Op deze avond wordt zo wie zo verder ingegaan op:
1) Pedagogisch Beleidsmedewerker
2) Opleidingen verplicht het hoe en waarom voor de kinderen
3) Uitbreiding wel/niet ?!
4) Woord OC
5) Rondvraag

NIEUW PROGRAMMA:
Wij zijn bezig met een nieuw programma. De meeste gegevens zitten er al in. Wij willen deze graag gaan testen.
Zijn er ouders/verzorgers die zich willen opgeven om uit proberen zodat wij kunnen kijken of het een
verbetering is voor u en ons?
Als u interesse heeft om mee proef te draaien graag even mailen naar mij.
BROERTJES/ZUSJES WACHTLIJST:
Op dit moment zijn er verschillen “mama’s “ zwanger die graag hun gezinsuitbreiding bij ons geplaatst willen
hebben.
We doen ons best om de aanvragen te realiseren maar op dit moment is er een wachtlijst.
Broertjes/zusjes komen altijd boven aan de wachtlijst te staan.
We zijn volop bezig met de Gemeente, bank, makelaars, om te kijken of we kunnen uitbreiden maar dat gaat niet
1 2 3.
Over deze ontwikkelingen houden wij u ook op de hoogte.
TARIEVEN 2019:
Zoals u waarschijnlijk al heeft gehoord en gelezen zullen de tarieven voor 2019 behoorlijk gaan stijgen, dit door
de nieuwe wet en regelgeving die door de overheid wordt bepaalt.
We hebben al een voorlopige begroting gemaakt maar deze moet eerst nog worden doorgenomen met onze
adviseur.
Mocht hij de begroting goed keuren dan zal het NETTO ( = kinderopvang factuur minus de kinderopvang
toeslag) gunstiger voor u uitpakken.
Voor de een zal het netto gunstiger zijn dan voor de ander, dit ligt helemaal aan het bruto inkomen van de
ouder(s)/verzorger(s).
SINT VIERING:
De Sint komt dit jaar wederom naar Sparretje en wel op woensdag 28-11-2018.
U krijgt hierover nog verdere informatie
VAKANTIE:
Op vakantie zijn/gaan:
Marian van 2-10 tm 5-10
Michelle van 18-10 tm 23-10 en 24-12
Ymke 5-11
Colette 12-11 en 21-11
Ymke is 17-12 tm 11-01 (een tijdje uit de running)
Manon 27-12 tm 04-01
Corrie 20-12 tm 05-01

Dat was het weer voor deze nieuwsbrief,
Met vriendelijke groet
Corrie

