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De beste wensen.
Allereerst wens ik iedereen die ik nog niet
gesproken heb namens het hele team van Baloe de
beste wensen voor 2018.
Personeelswijzigingen:
Per 1 januari werkt Claudia bij ons op de maandag,
woensdag en vrijdag op de blauwe groep.

Jaaropgaven 2017:
De jaaropgaven van 2017 worden eind januari
per mail verstuurd. Bewaar deze goed. De
belastingdienst vraagt hierom. Vaak zelfs nog
na een jaar. Het wordt maar 1 keer verspreid.
Dit keer zal er bij het voor de tweede maal
verstrekken van de jaaropgaaf € 5,00 per
opgaaf worden berekend.
GGD rapport kdv:
In september heeft de inspecteur van de GGD een
bezoek aan ons kinderdagverblijf gebracht. Ze was
heel tevreden wat heeft geresulteerd in een mooi
rapport. Dit rapport is te vinden op onze site.
In oktober is zij ook bij beide locaties van de BSO
geweest. Ook hier was zij tevreden met de manier
waarop wij werken. Dit rapport heb ik nog niet
ontvangen. Zodra ik dit heb zal het ook op onze site
komen te staan.

Nationale voorleesdagen:

Pauline zal vanaf volgende week op de maandag en
woensdag op de oranje groep gaan werken. Zo zijn
er op beide groepen altijd twee vaste gezichten wat
zorgt voor rust en stabiliteit.
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Oudercommissie:
De oudercommissie heeft weer een vergadering
gepland op maandag 5 februari. Wil je een keer
vrijblijvend een vergadering bijwonen kun je je
aanmelden via
oudercommissie@baloekinderdagverblijf.nl
Jaarplanner:
Eind van deze maand zal ik de jaarplanner versturen.
Hierin staan alle belangrijke data voor Baloe. Schrijf
ze vast in de agenda.

Ook dit jaar gaan wij bij de peutergroepen weer
aandacht besteden aan de nationale voorleesdagen.
De ouders van de peuters krijgen een aparte mail
hoe wij dat gaan doen.
Fotoalbum website:
Op de site komen volgende week de foto’s van
december te staan. De oude foto’s zullen verwijderd
worden. Nog geen inlogcodes? Je kunt ze per mail
opvragen bij Willeke.
Mochten er vragen zijn over deze nieuwsbrief hoor
ik het graag.
Groet Willeke

