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Nieuwsbrief september 2019
De herfst staat weer voor de deur. Een
heerlijke tijd om straks weer lekker te
knutselen met eikeltjes en blaadjes en
warme chocolademelk.

houden hebben we een bemiddelaar
aangenomen. Stratoela Prosmas gaat ons
per 1 oktober definitief versterken. Zij deed
dat al enige tijd als vrijwilliger maar komt
nu bij ons in loondienst. Wij wensen haar
heel veel succes!

Alhoewel de zomervakantie net voorbij is
kunnen we toch weer gaan denken aan
gezellige activiteiten in de herfstvakantie
en de aankomende Halloween.
We hebben inmiddels onze website
vernieuwd en we hopen dat we hiermee
nog duidelijker zijn over onze werkwijze.

Bibaloe en de overheid

Wij hopen dat iedereen een hele fijne
vakantie heeft gehad en dat iedereen
lekker uitgerust is.

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. Om alles onder controle te

We zijn in juli dit jaar weer gecontroleerd
door de GGD. We zijn dit keer volledig
goedgekeurd. De administratie was
helemaal op orde.

Vakantie
Iedereen heeft de zomervakantie achter de
rug, maar wij gaan er aan het eind van
deze maand voor 2 weken tussenuit.
Stratoela zal in die periode waarnemen
maar wij nemen de laptop mee en kijken
dagelijks de postvakken na en regelen
uiteraard de betalingen zoals jullie van ons
gewend zijn.
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Oudercommissie
We hebben op 17 september weer een
vergadering gepland met de
oudercommissie.
De notulen van die vergadering zetten we
weer op onze website waar ze
gedownload kunnen worden.

5 jarig bestaan
Op 1 januari bestaat ons gastouderbureau
5 jaar! Dit willen we graag vieren met de
gastouders en de vraagouders met de
kinderen. Hoe en waar dit gaat gebeuren
laten we nog weten. Er is al een
feestcommissie in de maak die de
organisatie voor hun rekening zullen
nemen. Wij kijken er naar uit!

Jolien en Ab.

