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Tarieven 2014
De tarieven voor 2014 hebben van de oudercommissie
een positief advies gekregen. Dit zijn de tarieven
vanaf 1 januari 2014:

KDV
BSO
VSO

per uur
€6,60
€6,45
€6,45
€7,40

dagdeel
€ 36,30
€19.35/€38.70
€ 9,67
per uur avond/nacht/zat/zon

Het is in 2014 mogelijk om binnen de
desbetreffende maand dagdelen te ruilen.
voorheen was dit binnen 2 weken.
De uren moeten dan wel in de
zelfde factuurmaand vallen.

Sinterklaas feest
2 december hebben we een super gezellig sinterklaasfeest gehad.
Eerst kwamen er 2 pieten op het KDV en daarna gingen die Pieten met de sint naar de BSO.
Bij de BSO hebben we aan het eind van het feest nog samen pannenkoeken gegeten.
Op onze website en Facebook pagina kun je een heleboel leuke foto's vinden van deze dag.

Op tijd ophalen
We willen jullie graag vragen de kinderen op tijd op te halen.
Onze dagdelen lopen tot 12:30 en tot 18:00.
Het is de bedoeling dat uw zoon of dochter voor die tijd is opgehaald.
En dat mondelinge overdracht van leidster naar ouders optijd is afgerond.
De leidster sluiten om 12:30 en 18.00 de dagdelen af en beginnen met het nieuwe dagdeel
ontvangen nieuwe kinderen en ouders of zijn klaar met werken en gaan naar huis.
Om een prettige en volledige overdracht te ontvangen zouden we jullie
willen vragen om minimaal 10 min voor dat het dagdeel sluit jullie zoon/dochter op te halen
zodat we de tijd hebben voor een volledige overdracht.
Helaas kunnen ouders die precies op het sluiten van het dagdeel binnen
komen geen overdracht ontvangen, er komen dan nieuwe ouders binnen
die ook graag onze aandacht ontvangen, en de leidster waarvan de werkdag erop zit
wil ook graag op tijd naar huis.
Graag ontvangen wij hiervoor uw medewerking en begrip.

Warme maaltijd
De warme maaltijd is nog steeds een succes.
De opgegeven kinderen krijgen een gezonde en gevarieerde warme maaltijd
en een toetje aangeboden aan het einde van de dag.
€1,50 voor de kinderen tot 1,5 jaar en €2,- voor de oudere kinderen.
opgeven en afzeggen kunnen jullie een week van te voren bij Ymke
warmemaaltijd@kinderdagverblijf-lien.nl

VSO
De voorschoolse opvang wordt steeds drukker :-)
we brengen de kinderen van de Branding lopend naar school.
Kinderen van de Frans Naerebout en Ichtus school worden met de Bakfiets gebracht
en ook voor de VSV school wordt er vervoer geregeld. Ymke brengt deze kinderen
met de auto naar school, voor €1,- per kind per rit.
Voor de BSO worden ook de kinderen van de VSV school opgehaald met de auto.
de kosten hiervoor zijn ook €1,- per kind per rit.

Ontbijt boterham en ochtend flessen
Ontbijt is de blangrijkste maaltijd van de dag.
omdat sommige kinderen erg vroeg bij Lien! moeten zijn
kan het zijn dat kinderen dan nog een boterham moeten eten bij Lien!
dit is mogelijk tot 7:30. Van kinderen die hierna binnen komen verwachten wij dat kinderen
thuis gegeten hebben en is het niet meer mogelijk om een boterham bij Lien! te eten.
We merken ook vaak dat kinderen binnen komen zonder hun ochtendfles gedronken
te hebben. De kinderen hebben dan snel honger en willen dan graag een fles.
omdat de leidster die opent tot 7:30 alleen staat is het moeilijk om voor het kindje om tussen
7:00 en 7:30 een fles te maken en te geven. De leidster moet dan steeds opstaan
om de deur te openen voor nieuwe kinderen en overdracht te doen.
De baby krijgt dus niet de kans om de fles rustig op te drinken.
Hierom willen we vragen om de ochtend fles thuis aan uw zoon/dochter te geven.

Cursusen leidsters
EHBO
Alle leidsters hebben in oktober de EHBO en BHV
herhalingen met succes gehaald.
We hebben verschillende evacuaties geoefend
KIJK 0-4 jaar en PUK
Deborah, Amber, Marijke, Marlien en Eveline
hebben de observatie en registratie cursus KIJK
afgerond. We gaan in de toekomst alle KDV kinderen
observeren en registereen en met de ouders zal
de ontwikkeling van de kinderen
besproken worden
Stagiaires begeleiden
Marlien, Marijke, Deborah en Amber
hebben een cursus stagiaire begeleiden gevolgd

Thema´s
Ook in 2014 werken we via een thema´s. Bij het KDV zullen dit de Puk thema's zijn.
Na de start van een Puk thema zullen ouders een nieuwsbrief ontvangen waarin staat wat we gaan
doen, aan welke woorden we gaan werken en wat ouders thuis kunnen doen
ter ondersteuning van de ontwikkeling.
Voor de BSO zal dit maandelijks een ander thema zijn. BV mode, ridders en kastelen, landen, enz
Daarnaast zullen ook de seizoenen en feestdagen aanbod komen.

Fotograaaf
Op 7 januari zal er een fotograag komen voor de kinderen van het KDV.
Er worden individuele portret foto's gemaakt en een groepsfoto.
meer informatie volgt binnenkort in een aparte brief.

Puk activiteit: Dit ben ik!

Overblijf
Vanaf Januari 2014 willen we voor de kinderen van "de Branding"
starten met overblijf.
We zullen de kinderen om 12 u van school halen en in de ruimte
van de BSO (scheldestraat) opvangen. Hier kunnen ze rustig hun boterham eten.
We hebben plek voor maximaal 20 kinderen. Deze kinderen
zullen bij maximaal aantal in 2 groepen eten van 10 kinderen.
Er zal 1 leidster aanwezig zijn en een begeleidster.
Eén groep zal in de keuken eten en de andere groep in de groepsruimte.
Op deze manier willen we een rustig moment creëren tussen de middag.
Na de boterham kunnen de kinderen in de groepsruimte spelen en evt
onder begeleiding van ons op het plein van de Branding spelen.
Om 13.00 Brengen de kleineren kinderen zoals u van ons gewend bent
naar de klas en de grotere kinderen naar het schoolplein.
Als u zich wilt opgeven, dan kunt u dat mailen naar overblijf@kinderdagverblijf-lien.nl
De overblijf is beschikbaar voor alle kinderen van "de Branding"
De overblijf gaat €1,50 kinderen moeten dan wel hun eigen boterhammetjes en
drinken meenemen.

Let op!

Sluitdagen 2014
1 januari nieuwjaarsdag
20 april 1e paasdag
21 april 2e paasdag
26 april koningsdag
29 mei hemelvaartsdag
8 juni 1e pinksterdag
9 juni 2e pinksterdag
25 december 1e kerstdag
26 december 2e kerstdag
31 december 18u gesloten.

Zet deze data meteen in uw agenda.

