Infobulletin Kindertuin Westzaan
Voorschoolseopvang
Op dit moment inventariseren wij wensen van jullie rondom
het eventueel organiseren van voorschoolse opvang voor
schoolgaande kinderen van de Rank en de Kroosduiker.
Heb je Vso nodig, stuur ons dan een mail of vul je naam in
op de lijst die aan de deur hangt bij de NSO.
Reservekleding
Alle reserve kleding van de Kindertuin is gemerkt met stift
met de letters KDV of NSO. Er zwerven bij diverse gezinnen
reserve kleding van ons. Neem dat ajb mee retour!
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Zomervakantieplanning
In de zomervakantie gebruiken we het thema Disney
& Reizen.
Op de volgende dagen is er een cluster dag gepland:
Dinsdag 8-8-2017
Woensdag 16-8-2017
Vrijdag 18-8-2017
Woensdag 23-8-2017
Vrijdag 25-8-2017
Woensdag 30-8-2017
Voor de clusterdagen liggen er stamgroepformulieren klaar om te ondertekenen.
In verband met de vakantie van personeelsleden is
het mogelijk dat je een bekend gezicht op een
andere dag dan normaal ziet☺
Verder wijzen we jullie graag op het deurbeleid dat
van toepassing is en vragen we jullie soms even
geduld te hebben voordat de deur wordt
ontgrendeld i.v.m. het vele buitenspelen.
We hebben een strandje in onze tuin en zijn
helemaal klaar voor de zomervakantie!
Bij het afsluiten buiten doen we een dringend
beroep op ouders om kinderen niet alleen naar de
gang te laten gaan, maar mee te lopen en daar aan
te kleden en het tussenhekje goed te sluiten.
Wanneer kinderen worden opgehaald vanuit de tuin
vragen we samen met je kind na de overdracht,
spulletjes te gaan pakken en niet te spelen in de
groepen.
De zomervakantie is een goed moment ook even de
bakjes van de kinderen van het KDV en de nieuwe
bakjes van de NSO kinderen leeg te halen en knutsels
en spullen mee n aar huis te nemen.
Als het warm is mogen de kinderen ingesmeerd
komen, met zwempak/zwembroek en reserve
kleding.
Er komt weer een fotocollagewand van de
activiteiten op de NSO groep. Deze hangt bij de
achterdeur in de groep.

Oudercommissie
Kristien Boddeus heeft afgelopen vergadering d.d. 4-7-2017
afscheid genomen als lid van de oudercommissie.
Mirre Hubers heeft haar plaats ingenomen.
Op 20/9 is er weer een vergadering gepland.
Wet IKK
We wachten nog op de ministeriele regeling van de Wet IKK
(innovatie kwaliteit kinderopvang). Maar zeker is dat er een
hoop gaat veranderen en invloed zal hebben op de
bedrijfsvoering van de Kindertuin (en heel
kinderopvangland..)
We zijn nauw betrokken bij de communicatie vanuit de
GGD Zaanstreek Waterland, waar wij als kleine organisatie
mee werken aan workshop en informatieverstrekking aan
andere houders van kinderdagverblijven en
naschoolseopvang.
DUO betalingen
Rondom de voorgenomen veranderingen wat betreft de
uitbetaling van de kinderopvangtoeslag is nog geen nieuws
te melden.
We laten wel ons boekhoudsysteem klaar maken om
voorbereid te zijn op veranderingen in de facturatie naar de
DUO.
Daardoor zal ook de dossiervorming van contracten en
extra facturen gaan digitaliseren in dit najaar.
GGD inspectie
De GGD heeft de inspectierapporten van het ongeplande
bezoek aan de Kindertuin klaar. Zie via onze website of via
www.ggdzw.nl
Wij wensen iedereen een hele fijne zomer!

