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Bibaloe en de overheid

De zomertijd is weer aangebroken,
alhoewel het weer anders doet denken.
Altijd een leuke tijd voor de kinderen met
zwempartijtjes en vakanties.

We worden in juli dit jaar weer
gecontroleerd door de GGD. Helaas
hadden we bij de vorige controle de
administratie niet helemaal op orde en
daar zal nu strenger op gecontroleerd
worden. Wij hebben ons heel erg
ingespannen om dat nu wel op orde te
krijgen en zijn klaar voor de controle.

Vakantie

De vakantieperiode is een tijd om er lekker
op uit te gaan met de kinderen en lekker
te gaan wandelen en om buiten te spelen
met de kinderen.

Wij hopen dat iedereen een hele fijne
vakantie heeft en dat iedereen lekker
uitgerust zal zijn na deze periode!

Algemeen
We hebben weer een flink aantal nieuwe
aanmeldingen binnen die de komende
maanden van start gaan.Met name in de
regio Drechtsteden. Daar hebben we ook
een aantal nieuwe gastouders kunnen
inschrijven en we zijn druk bezig om de
registraties in het LRKP op tijd rond te
krijgen.

Het is al bijna zover en we hebben voor de
meeste gevallen vakantie opvang kunnen
regelen. Zorg ervoor dat de geplande
vakanties tijdig worden doorgegeven aan
de gastouders en aan ons zodat we daar
tijdig vervanging voor kunnen regelen.

Oudercommissie
We hebben op 18 juni weer een
vergadering gepland met de
oudercommissie.
De notulen van die vergadering zetten we
weer op onze website waar ze
gedownload kunnen worden.
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Jolien en Ab hebben op 7 juni elkaar het
ja‐woord gegeven. We hebben een
fantastische dag gehad en we hopen nog
heel erg lang van elkaar te kunnen
genieten en samen Bibaloe verder te
kunnen ontwikkelen. Een flink aantal
gastouders en de oudercommissie zijn
aanwezig geweest en hebben ook deze
dag voor ons onvergetelijk gemaakt.
Iedereen bedankt voor de felicitaties en
de kaartjes die we hebben ontvangen.

Jolien en Ab.

