Nieuwsbrief juni 2019
Zomerplanning
Houden jullie er rekening mee dat jullie tot as vrijdag de zomerplanning kunnen doorgeven?
Als we voor 14 juni as geen planning hebben doorgekregen voor deze periode gaan we er
vanuit dat uw zoon/dochter niet naar het KDV of BSO komt. Aanvragen na vrijdag kunnen
we niet garanderen.
De zomervakantie is van 8 juli t/m 18 augustus.
Het is voor onze personeel en activiteiten planning erg belangrijk dat we goed weten
wanneer de kinderen aanwezig zijn.
Bedankt voor uw medewerking.
In de zomervakantie kan het regelmatig voorkomen dat de BSO boven en beneden groep
samenvoegen. Dit is afhankelijk van de kind aantallen. Vooraf worden jullie hiervan op de
hoogte gebracht.
We gaan weer een leuke uitdagende zomeractiviteiten planning maken. Mochten de
kinderen ideeën hebben zijn deze natuurlijk ook welkom.
Mocht u leuke gratis of voor een klein prijsje activiteiten weten in de regio incl. datums, bv
kijken bij het ringrijden, luchtkussens dan horen wij dit graag voor 16 juni dan kunnen we dit
meenemen in het maken van de planning.
Te laat/vroeg halen en brengen
Graag willen we jullie er nogmaals aan herinneren dat de kinderen binnen de afgesproken
dagdelen gebracht of gehaald dienen te worden.
We merken de laatste tijd bv op het KDV kinderen die alleen een middag komen en dus
vanaf 12:30 opvang afnemen eerder gebracht worden. Helaas is dit niet mogelijk. Wij
mogen maar 16 kinderen per dagdeel op de groep plaatsen. Dit betekend dat als er een kind
alleen het middag dagdeel afneemt de ochtend een ander kind tot 12:30 op de planning
staat. Als kinderen dan voor 12:30 gebracht worden dan zijn er een bepaald moment 17
kinderen aanwezig. Naast dat deze regel er is ivm kwaliteit van de opvang, mogen wij vanuit
de overheid deze groepsgrootte niet overschrijden. Wij snappen dat u denk het is maar 10
minuten eerder waar praten we over, maar als wij hier controle op krijgen kunnen wij een
negatief GGD rapport ontvangen en flinke boete. We hopen dat u hier rekening mee kan
houden en uw kind binnen het afgesproken dagdeel haalt/brengt.
Daarnaast merken we op KDV en BSO dat kinderen voor opening 7:00 en na sluiting 18:00
worden gebracht of gehaald. Dit is niet de bedoeling. Voor 7u is de leidster bezig alles klaar
te leggen voor de dag en na 18u is haar werkdag voorbij. We hopen dat u begrijpt dat als een
leidster er op rekent tot 18u te werken het vervelend is als kinderen pas stipt om 18u of na
18u opgehaald worden of de locatie pas verlaten. De leidster kan later als verwacht naar
huis.

We willen u er op wijzen dat als u opvang voor 7u of na 18u nodig hebt een verlengt half
uurtje kan afnemen zodat u niet hoeft te haasten om op tijd te komen, we rustig overdracht
kunnen doen, en de leidster van te voren weet of ze tot 18 of 18:30 werkt. Dit half uurtje kan
flexibel afgenomen worden alleen als u het nodig hebt.
We hopen dat u hier rekening mee kan houden. De komende periode zullen we de
betreffende ouders net als voorheen persoonlijk aanspreken. Mocht het na dit gesprekje
nog een keer misgaan zijn wij genoodzaakt een half uur extra in rekening te brengen per
keer, de kosten hiervan zijn €4,- . Mocht het hierna nog 2x mis gaan zijn genoodzaakt de 3e
keer een boete van €50,- in rekening te brengen.
Team
Amber is nog ziek, ze werkt wel al een aantal uur per weer boventallig op groep. We hopen
dat dit herstel proces goed verloopt.
Baby nieuws; Misschien heeft u het al gehoord Chantal en Jorina zijn zwanger. Chantal is in
oktober uitgerekend en Jorina in november. Ivm de zomervakantie en hun verlof hebben we
2 nieuwe dames aangenomen.
Marlolein vanaf nu t/m september ondersteunen. Deze week kunt u haar al tegen komen op
de groep ivm haar inwerkdagen. Ze stelt zich hieronder aan jullie voor.
Ik ben Marjolein Sabandar. Ik ben 21 jaar en ik woon samen met mijn partner Sjoerd
en onze twee honden in Vlissingen. Deze zomer zal ik bij Lien! aan de slag gaan op
het kinderdagverblijf en de BSO. Ik heb de opleiding Onderwijsassistente afgerond en
ik zit nu in mijn derde studiejaar van de opleiding Social Work. Ik heb vier jaar met
kinderen gewerkt als stagiaire op verschillende locaties. Ik vind het erg leuk om
activiteiten te bedenken en te ondernemen met de kinderen, maar ik kan er ook van
genieten om rustig met de kinderen een boekje te lezen of een stukje te wandelen.
In mijn vrije tijd doe ik graag leuke dingen met mijn partner of met mijn vriendinnen zoals
lekker op het terras zitten, een avondje naar de bioscoop of eens een dagje shoppen. Ook
vind ik het fijn om met mijn honden naar het bos of naar het strand te gaan om een lekkere
wandeling te maken.Heeft u nog vragen? Kom dan gerust naar mij toe.
Daarnaast heeft Ellen haar diploma behaald en zij zal vanaf juli bij ons starten als invalkracht.
Ellen heeft al eerder bij ons stage gelopen het is super fijn dat zij bij ons kan komen werken.
Ze weet hoe we werken en kent de meeste kinderen ook al.

Schminken
18 juni komen leerlingen van de oude middelbare school van Shona de BSO kinderen
schminken. Zij doen dit vanuit hun kunst en cultuur vak ze komen samen met hun docent. Er
zullen foto’s gemaakt worden van de kinderen de ze later als afdruk ontvangen.

