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Algemeen

De zomer is in voorbij en wat duurde die
lang en was het warm! Met de herfst gaan
we weer denken aan de kortere dagen en
toch ook al weer een beetje aan
versieringen voor de herfst, Halloween en
misschien al een beetje voor kerst! Het is
natuurlijk altijd een gezellige tijd met
donkere avonden met sfeerverlichting en
kaarsjes. De natuur kleurt ook altijd mooi
in de herfst en de Halloween sfeer die ook
steeds meer aandacht krijgt in Nederland
geeft wel iets speciaals.

Wij willen nogmaals aan alle gastouders
verzoeken om de urenregistraties zo snel
mogelijk in te dienen om een vlottere
afhandeling van facturen en betalingen te
bewerkstelligen. Dit is in jullie eigen
belang maar natuurlijk ook in ons belang.

Wij willen jullie met deze nieuwbrief ook
informeren over uiteenlopende zaken
zoals de nieuwe wetgeving en de nieuwe
algemene voorwaarden. Maar vooral
wensen we jullie allemaal een leuke en
gezellige periode toe.

We hebben de algemene voorwaarden
opnieuw aangepast. Ditmaal om
duidelijker te maken wat verstaan wordt
onder een flexibel contract en wat onder
een vast contract. Daar wordt nogal eens
over gediscussieerd. We hopen dat met
deze verduidelijking er minder
misverstanden over zullen bestaan. Verder
hebben we de mogelijkheid om per direct
op te kunnen zeggen aangevuld. Deze
voorwaarden zijn te downloaden via het
urenportaal van Portabase.
In de komende periode gaan we weer onze
tarieven en die van de gastouders voor
2019 vaststellen. Daar zullen dan weer
nieuwe offertes uit voortkomen die we weer
zullen sturen naar alle vraagouders.
De overheid gaat de toeslagen voor de
kinderopvang per 1 januari 2019 verhogen
met ongeveer 4%. Wij zullen in grote lijnen
die verhoging volgen en adviseren dit ook
naar onze gastouders.

Bibaloe en de overheid
De wetgeving omtrent de veiligheid van
kinderen is strenger geworden en is van
kracht per 1 januari 2019. Wij zijn op dit
moment bezig om onze meldcode
kindermishandeling aan te passen aan
deze nieuwe wetgeving. De gastouders
zijn al op de hoogte gesteld en ontvangen
onze nieuwe meldcode zodra wij die
hebben aangepast.
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Ook op het gebied van toelatingsbeleid op
kinderdagverblijven voor kinderen die niet
deelnemen aan het nationale
inentingsprogramma is de wetgever druk
bezig. Wij hebben in dat kader een nieuw
protocol opgesteld hoe daar in de
gastouderopvang mee om te gaan. Vooral
met het oog op de nieuwe AVG ligt dat
gevoelig.

Vakantie
De vakantieplanning van afgelopen jaar is
goed verlopen. Veel ouders hebben hun
kinderen naar tevredenheid onder kunnen
brengen bij vervangende gastouders. Wij
zijn blij dat we op dit moment een aantal
nieuwe gastouders hebben kunnen
inschrijven die hier ook hun best voor
hebben gedaan. Bedankt daarvoor!

Verder hebben we een nieuw protocol
kunnen opstellen voor de handelswijze bij
uitstapjes en risicovolle activiteiten. Mede
door de inbreng van de oudercommissie is
dit protocol tot stand gekomen.
Ook een instructiekaart over hoe te
handelen bij extreme hitte wordt nu aan
de protocollenmap toegevoegd.

Oudercommissie
We hebben in september weer een
vergadering gehad. Hierin is opnieuw
aandacht gegeven aan de nieuwe
protocollen en de nieuwe algemene
vooraarden. De oudercommissie denkt
actief en zeer productief mee bij het
vaststellen van ons beleid en daar zijn we
heel blij mee!
De notulen van de laatste vergadering zijn
weer te downloaden van onze website.
Jolien en Ab.

