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Baloe Kalender
13 augustus
4 september
16 september
22 september

Laatste dag
Gieneke
Baloe feest
Dag van de
pedagogisch
medewerker
Rahina jarig

Baloefeest
Zaterdag 4 september staat ons Baloe
feest gepland.
Die dag zullen we allemaal verschillende
activiteiten rond het thema Circus
organiseren op het plein van Baloe.
Dit is altijd een groot succes en de kans
om andere ouders en de vriendjes en
vriendinnetjes van je kind te ontmoeten.
De kinderen en ouders van de baby- en
peutergroepen zijn welkom van 10:30 uur
tot 11:45 uur en de kinderen en ouders
van de BSO zijn welkom van 12:00-13:30
uur.
De uitnodiging met alle informatie is in de
bijlage bijgesloten. Jullie komen toch ook?
Nieuwe collega BSO
Tiffany haar herstel gaat zo goed dat zij
weer volledig op de babygroep mag
werken. Daarom zijn wij op zoek gegaan
naar een nieuwe collega voor de BSO.
Ruben begint 23 augustus bij Baloe. Hij is
gespecialiseerd in het aanbieden en
begeleiden van sport en
bewegingsactiviteiten. Dit is een mooie
aanvulling op ons beleid betreft bewegen
met de kinderen. Ruben zal zowel op de
paarse als de gele BSO groep gaan
werken, zodat alle kinderen gebruik
kunnen maken van het extra aanbod.

Daarnaast worden natuurlijk ook de
gebruikelijke activiteiten en het vrije spel
aangeboden. Tijdens het buiten spelen zal
er nu dus nog meer gerichte bewegings
activiteiten worden aangeboden.
Ruben heeft tijdens deze vakantie ook al
een sportclinic aan ons gegeven en dat
was een groot succes bij de kinderen.
De indeling zal als volgt worden:
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Mochten hier vragen over zijn neem dan
contact op met Willeke. Zij is tot dinsdag 3
augustus nog te bereiken.
Inzet personeel tijdens vakantieperiode
De vakantieperiode is in volle gang en ook
de pedagogisch medewerkers zijn lekker
aan het genieten van hun welverdiende
vakantie.
Hierdoor kan het zijn dat er een andere
leidster op de groep staat. Nu kunnen we
het gelukkig met veel van onze eigen
pedagogisch medewerkers opvangen.
Doordat wij klein zijn, zijn zij ook bekend
voor de kinderen. Verder maken we
gebruik van een uitzendbureau. Via dit
uitzendbureau hebben we nu 1 vaste
invalkracht. Zij is inmiddels ingepland tot

nieuwsbrief juli/ augustus 2021
en met september op de baby en
peutergroepen.
De vakantieperiode van de pedagogisch
medewerkers loopt tot oktober.
Gelukkig gaat het steeds beter met Josina
en Pauline en kunnen zij ook weer meer
ingezet worden.
Bezetting en bereikbaarheid kantoor
tijdens vakantie:
Chantal gaat van 2 t/m 22 augustus op
vakantie.
Willeke gaat van 4 t/m 30 augustus op
vakantie.
Gieneke zal van 2 t/m 13 augustus op de
dinsdag, donderdag en vrijdagen in de
ochtenden op kantoor aanwezig zijn en
mails en telefoontjes van jullie kunnen
beantwoorden.
In de week van 16 t/m 21 augustus zal
Willeke wel de mail behandelen. Dus
mocht er iets zijn dan mag je altijd mailen
naar info@baloekinderdagverblijf.nl. Zij
antwoord binnen maximaal 48 uur.
Als je je kind wilt afmelden of iets anders
wilt doorgeven doe dit niet via de mail
maar via de vaste telefoon van het kdv:
036-5361071 of de mobiele telefoon van
geel of paars.
Facturen september
In verband met de vakantie zal Willeke de
facturen voor september al op 29 juli
mailen. De incasso vindt natuurlijk wel
gewoon op 26 augustus plaats. Mochten
er vragen zijn over de factuur kun je die
voor 3augustus naar Willeke mailen.
Vragen over facturen die zij na die datum
krijgt kan Willeke waarschijnlijk pas in
september beantwoorden, omdat zij
tijdens haar vakantie niet in het
administratie systeem kan.

Mochten jullie vragen hebben over deze
nieuwsbrief hoor ik het graag.
Groet, Willeke, Chantal & Gieneke

