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Nieuwsbrief februari 2019
De tijd van carnaval en de Pasen breekt
weer aan. Altijd een leuke tijd voor de
kinderen met verkleedpartijtjes en leuke
knutselthema’s.

De offertes voor het nieuwe jaar hebben
we allemaal verstuurd. We hebben die nog
niet allemaal getekend terug mogen
ontvangen. Wij vragen jullie om deze
offertes alsnog getekend terug te sturen in
de envelop die al geadresseerd en
gefrankeerd is! Dit is nodig om onze
administratie op orde te houden.
We maken op dit moment een aardige
groei mee, met name in de regio
Drechtsteden. Daar hebben we een aantal
nieuwe gastouders kunnen inschrijven en
natuurlijk ook nieuwe kinderen.

Vooral het Paas‐ontbijt is een dankbaar
thema om leuke dingetjes te knutselen
met de kinderen.

Wij bestaan inmiddels 4 jaar en we groeien
gestaag. We zijn nog niet waar we
uiteindelijk willen zijn maar het gaat de
goede kant op. We hebben nu ook een
vrijwilliger kunnen aanstellen die één
ochtend in de week helpt bij het op orde
houden van de administratie. Daar zijn we
heel erg blij mee! Ook in Dordrecht
hebben we contacten met iemand die ons
mogelijk als bemiddelaar op part-time
basis wil komen versterken.

Bibaloe en de overheid
Ook het weer begint weer een beetje op
te knappen waardoor het lekker is om er
af en toe eens lekker op uit te gaan met de
kinderen. Wij wensen jullie allemaal een
gezellige en leuke periode toe!

Algemeen
De jaaropgaven voor de gastouders en de
vraagouders staan weer klaar en kunnen
op het urenportaal van Portabase
gedownload worden. Op verzoek kunnen
wij de jaaropgaven downloaden en naar
jullie toe sturen per e-mail of zonodig per
post.

De aanpassingen en veranderingen in de
wetgeving voor de kinderopvang hebben
we afgelopen jaar goed kunnen verwerken
in onze contracten en voorwaarden.
We zijn in december 2018 weer
gecontroleerd door de GGD. Helaas
hadden we de papieren niet volledig op
orde waardoor we weer handhaving
hebben. Vooral op het gebied van
vastleggen van de jaarlijkse voortgangs‐
gesprekken en evaluatiegesprekken
hadden we niet goed op orde. Dat
betekent dat de GGD een her controle zal
doen waarbij wij moeten laten zien dat we
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de vastlegging van alle gesprekken wel op
orde hebben.
Op 6 maart 2019 is er weer een verplichte
herhalingscursus EHBO voor een aantal
gastouders. Zorg dat jullie daarbij zijn om
je registratie actueel te houden.

Oudercommissie
We hebben op 19 maart weer een
vergadering gepland met de
oudercommissie.
De notulen van die vergadering zetten we
weer op onze website waar ze
gedownload kunnen worden.

Vakantie
Het is misschien nog ver weg maar we
beginnen weer met het maken van een
vakantieplanning voor dit jaar om op een
goede manier tijdelijke opvang tijdens de
vakantie te kunnen regelen. We zullen aan
alle gastouders vragen wanneer zij gaan
genieten van hun welverdiende rust en wie
er achterblijven om eventueel kinderen die
niet weg gaan op te vangen.

Verder gaan Jolien en Ab elkaar dit jaar
eindelijk het ja‐woord geven. Waar en
wanneer dat gaat gebeuren houden we
nog even als een verrassing maar de
voorbereidingen zijn in volle gang.

Jolien en Ab.

