Beste ouder(s)/verzorger(s),
Coronavirus:
Vanuit de GGD hebben wij een brief ontvangen met “informatie voor kinderopvang over het coronavirus”.
In de bijlage vindt u de brief van de GGD.
Hierin staan gedetailleerd de richtlijnen in voor zowel de kinderopvang maar ook ouder(s)/verzorger(s).
Ouderapp:
Vanaf januari zijn wij gestart met het nieuwe programma en volgens ons werken de meeste ouders al met de
ouder app.
Graag willen wij van u weten hoe het gaat en of er nog dingen zijn waar u tegenaan loopt.
Kindergegevens:
Daar vanuit het oude programma de gegevens handmatig zijn ingevoerd kan het zijn dat niet alle gegevens
kloppen.
Wij verzoeken u dan ook om deze zelf te controleren en aan te passen in de ouderapp.
Mocht het via de ouderapp niet lukken, mail mij dit dan even.
Afwezigheid, vakantie, ruilingen en ziek:
Via e ouderapp kunt u uw kind zelf ziek melden. We stellen het wel op prijs al u zelf ook in de ochtend dit
doorgeeft op de groep, zeker als het gaat om “kinderziektes” zoals waterpokken.
Afmeldingen (afwezig, vakantie) kunt u ook via de ouderapp regelen. Als u deze op tijd heeft aangegeven
dan worden deze in het budget geplaatst zodat u deze op een later tijd stip in kan zetten.
U dient wel met het volgende rekening te houden: afmeldingen kunnen pas ingezet worden 30 dagen voor de
afmelding. Voorbeeld: u meldt uw kind al af van 3 juli 2020 tm 13 juli 2020. Deze “budget” dagen kunt u
pas inzetten op zijn vroegst 30 dagen vóór 3 juli, dus vanaf 3 juni 2020. Dit heeft te maken met het opzeg
termijn van de kinderopvang. Als het “budget” al in april wordt ingezet en de overeenkomst wordt opgezegd
met einde opvang maand juni, dan zijn onterecht de “budget” uren van maand juli gebruikt.
Bij ruilingen dient u eerst de dag aan te geven die u wil tegen dan pas de dag aangeven waartegen u wil
ruilen. Als blijkt dat de ruiling niet door kan gaan zal beide aanvragen worden afgewezen.
Afwezig zijn:
Manon 10-3 en 22-6 tm 10-7
Ymke 21-4 tm 4-5 en 2-6
Colette 25-5 tm 29-5
Sandra 25-5 tm 5-6
Michelle 15-6
Corrie 27-4 tm 8-5

Feestdagen waarop Sparretje is gesloten:
Pasen 13 april
Koningsdag 27 april
Bevrijdingsdag 5 mei
Hemelvaart 21 mei
Pinksteren 1 juni

Mochten er nog vragen zijn dan hoor ik deze graag, u kunt mij altijd bellen of mailen.
Met vriendelijke groet
C.M.Meijer
Directie/administratie

