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Lindsey jarig
Birgit jarig
Meinze jarig
Studiedag Baloe
gesloten

Nieuwe collega gezocht:
Steeds meer kinderen komen bij ons spelen en
daarom zijn wij op zoek naar een leuke,
enthousiaste collega voor ons
kinderdagverblijf en BSO.
Ken je iemand die op zoek is naar een leuke
uitdagende baan in de kinderopvang laat hem
of haar dan contact opnemen met mij.
Einde stage Hande:
De stageperiode voor Hande loopt ten einde
en zij zal op dinsdag 26 juni haar afscheid
vieren bij Baloe.
We wensen haar veel succes met het afronden
van haar studie.
Eerste aankondiging studiedag Baloe:
Op vrijdag 16 november is onze jaarlijkse
studiedag. Baloe zal dan gesloten zijn.
Wij gaan onder andere een herhalings EHBO
en BHV training volgen. Deze datum staat ook
in onze jaarkalender vermeld.
AVG wet:
Ook wij hebben allerlei maatregelen genomen
om aan de nieuwe AVG wet te voldoen.
Onze site is achter de schermen gewijzigd en
nu ook compatible.
Aankomende week worden naar alle ouders
privacyverklaringen gestuurd en onze privacy
policy komt op de site te staan. Bij
continuering van de plaatsingsovereenkomst
ga je akkoord met deze regels die de nieuwe
wet voorschrijven. Mocht je vragen hierover
hebben kun je mij altijd bellen of mailen.
Fotoalbum website:
Het beleid omtrent foto’s op het besloten
gedeelte van de site te plaatsen wordt nader

bekeken. De oudercommissie en het personeel
wordt hierbij betrokken. Dit i.v.m. de nieuwe
AVG wetgeving. Tot die tijd zullen er geen
foto’s op de site staan.
Zomer weer:
Wij hopen allemaal dat het een mooie zomer
gaat worden. We kunnen dan lekker veel naar
buiten met de kids. Willen jullie zonnehoedjes,
zwembroeken e.d. meenemen? Willen jullie je
kind bij mooi weer ’s morgens zelf thuis al
insmeren ? Dit geldt voor alle groepen. Mocht
je het een keer vergeten zijn geef het dan wel
door.
Wij smeren de kinderen s’middags nog een
keer in met Vision factor 30. Dit is een neutrale
zonnecreme die lang werkzaam is. Wanneer je
kind niet tegen die creme kan mag je natuurlijk
andere meegeven.
Uit veiligheidsoverwegingen spelen we wel
met water (sproeier, waterbaan) ,maar zetten
we geen zwembadjes neer.
Trainingen pedagogisch medewerkers:
Om onze pedagogische kwaliteit hoog te
houden volgen de pedagogisch medewerkers
regelmatig trainingen om hun kennis en
vaardigheden op peil te houden. Ook
bespreken wij met elkaar tijdens team
overleggen filmpjes van situaties op de groep.
De filmpjes voor trainingen en team
overleggen worden met de filmcamera van
Baloe gemaakt en zullen na afloop van de
training en overleg verwijderd worden. Heb je
er bezwaar tegen dat je kind te zien is op het
filmpje kun je dat voor 1 juli per mail
aangeven. Hier zal dan rekening mee worden
gehouden.
Op dit moment volgen Annelies, Sharony en
Anouk de TINK training en Claudia volgt de
opleiding babyclub excellente beroepskracht.

Mochten jullie vragen hebben over deze
nieuwsbrief hoor ik het graag.

Groet Willeke

