
Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Gisteren hebben we de jaarlijkse ouderavond gehad met aansluitend EHBO voor kinderen. 

 

Op de algemene ouderavond is het volgende besproken: 

 

CORRIE: 

1) Uitbreiding: helaas is deze voorlopig van de baan. We hadden een mooi pand op het 

oog (naast 040Fit) maar deze lag te dicht bij de snelweg, dus er mocht geen 

kinderopvang komen. Voorlopig gaan we nu niet uitbreiden, dit ook omdat er bijna 

geen personeel te krijgen is voor de kinderopvang. 

2) Nieuwe ouder app: het is de bedoeling dat iedereen gaat werken met de ouder app. Dit 

moet in de toekomst echt veel werk schelen voor iedereen. Mijn vraag is dan of jullie 

hier mee gaan werken en alles noteren waar jullie tegen aan lopen (positieve maar 

zeker ook negatieve dingen) en mail mij dit dan. Elke ouder/partner heeft een 

uitnodiging gehad om hiermee zelf te kunnen inloggen. Een ouder/verzorger kan de 

gegevens van haar/zijn partner niet wijzigen, dit dient de partner zelf te doen. Degene 

die de uitnodiging niet heeft gehad of misschien dacht “is voor mij niet van 

toepassing” kan deze nog een keertje aanvragen bij mij via mail.  

3) Vervroegde/late opvang: Wij bieden vanaf het begin vervroegde en late opvang aan 

(6.30 tot 20.00). Deze komt te vervallen vanaf 01-07-2020. Er is hier totaal in de 8 jaar 

maar 10 keer gebruik van gemaakt. De kosten hiervoor zijn hoog, we moeten twee 

medewerkers inplannen voor een kind. Bij calamiteiten zullen wij altijd meedenken en 

meewerken! 

YMKE: 

1) Ymke geeft trainingen “werken met baby’s”. Zij is hiervoor opgeleid en geeft de 

training aan de alle medewerkers. Om de kwaliteit van baby-opvang te verhogen, gaan 

we de kennis over baby’s van pedagogisch medewerkers die met deze doelgroep 

werken, verbeteren. Baby’s vragen om een andere benadering dan dreumesen, peuters 

en schoolgaande kinderen.  De cursus is voor de vaardigheden om meer interactie te 

krijgen met de baby’s en ontwikkelingen te stimuleren.  

2) Gezonde voeding: Ymke gaat in mei twee dagen op cursus die gaat over gezonde 

voeding voor kinderen. Op dit moment zijn de medewerkers al bezig om te kijken wat 

beter is voor een kind, bijvoorbeeld de vette worst vervangen door kipfilet, opletten 

met waar veel zout/suikers in zitten. Zodra Ymke deze cursus heeft gehad wordt deze 

geïmplanteerd in ons beleid. We zullen niet heel extreem te werk gaan, kinderen 

mogen blijven trakteren als ze iets te vieren hebben en met de feestdagen wordt er ook 

iets extra’s gedaan. Ouders vonden dit ook prima juist omdat de kinderen altijd 

enthousiast  zijn over deze speciale dagen. 

3) Individuele oudergesprekken: Ouder(s)/verzorger(s) worden door de mentor van hun 

kind benaderd voor het maken van een afspraak. Ze gaan eerst de voorkeuren van de 

ouder(s)/verzorger(s) verzamelen om daarna de afspraken te gaan plannen. Voorheen 

werden de afspraken al gepland en kreeg de ouder(s)/verzorger(s) te horen wanneer ze 

konden komen, door vele vragen van ouder(s)/verzorger(s) of dat niet op een ander 

tijdstip/dag kon was Ymke hier veel tijd mee kwijt omdat iedere keer aan te passen. 

4) Uitgave ouderbijdrage: afgelopen jaar is de ouderbijdrage gebruikt voor, Kermis, 

Sinterklaas uitbreiding huis hoek met een wasmachine en strijkplank, Kerstballen en 

tussendoortjes. Er is nog wat geld over en hiervoor worden prentboeken aangeschaft 

zodat ze er allemaal plezier van hebben. 

 



OUDER COMMISSIE: 

1) De OC heeft afgelopen jaar geen op-, aanmerkingen of klachten gehad. Ze zijn 

tevreden hoe de contacten zijn tussen de OC, leidinggevende en directie. Ook in de 

mail van de OC is dit jaar niets binnen gekomen. ( OC@kinderdagverblijfbrabant.nl) 

Om te voorkomen dat ze deze mail box helemaal wordt vergeten heeft Corrie aan de 

ICT gevraagd of hij deze kan doorschakelen naar de OC leden. 

 

EHBO voor kinderen: Om 20.00 uur zijn we begonnen met de kinder EHBO die werd 

gegeven door Willem Matthijs van der Aa. De ouder(s)/verzorger(s) kregen theorie en 

praktijk. De belangrijkste zaken zoals bewusteloosheid, verstikking, verbrandingen en 

verwondingen werden duidelijk uitgelegd wat je wel/ niet moet doen en wat de volgorde is 

van handelen. De ouder(s)/verzorger(s) konden daarna bij elkaar het “geleerde” in praktijk 

brengen. Wij vonden het zelf een geslaagde avond, bedankt Willem Matthijs! 

 

FOTO’s: hieronder de linken naar de laatste foto’s van 2019 en van de EHBO avond. Veel 

kijk plezier! 

 

VAKANTIE: Administratie is gesloten van  03-02-2020 tot 11-02-2019, Ymke is op vakantie 

van 24-02-2020 tot 29-02-2020, Wendy is op vakantie van 24-02-2020 tot 29-02-2020, 

Sandra is vrij op 25-02-2020 en Marian op 06-02-2020 

 

 

Voor iedereen een prettig weekend toegewenst, 

 

Groetjes Corrie 

 

 

 
Met vriendelijke groet 
 
C.M.Meijer 
Directie/administratie 
 
Telefonisch te bereiken: 
op maandag tot en met donderdag  
van 8:30 tot 15:00 
tel: 040-2488796 
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