
Kinderopvang

KidsOké Beste ouders,

O Kijk eens op onze website 

G

of volg ons op Facebook: 

Kinderopvang KidsOké

Personeel

Grote Heistraat 20
Marga Bakker is aangenomen als invalskracht. Zij wordt alleen ingeschakeld in geval van hoge nood. 

Vrije Dagen Leden oudercommissie

KidsOké zal zijn deuren sluiten op:

Vakanties doorgeven
Graag willen we jullie vragen om op tijd de vakanties door te geven. Wij kunnen dan tijdig de planning daarop afstemmen en 

zorgen dat er altijd genoeg personeel aanwezig is.

Vakantie Marian & Henk
Van 18 juni t/m 10 juli zijn Henk en Marian op vakantie. Net als andere jaren zal KidsOké worden waargenomen door de rest van 

de leiding. Je kan hen in geval van nood bereiken op de volgende telefoonnummers:

Zoe: 06 - 55515272                                          Anja: 06 - 47440837                                 Kimberly: 0032 - 494859680

11 mei  -  KidsOké-dag  -  thema Op De Boerderij

Veranderingen in de kinderopvang

Controle GGD Heb je vragen, tips. suggesties,

leuke ideeën of opmerkingen,

Laat het ons weten!!!

OC KidsOké / nieuwsbrief 31 maart 2019

Nieuwe kindjes:

Noa Marijnissen

Thijs Oostvogels

Xem van den Berg

Mees Martens

Rens de Koning

Worden verwacht:

Tije Poppe

Wie zwaai(d)en uit:

Sam de Kruif

Jesse Vriends

Mats Raats

Feline Vermeulen

4884 JB Wernhout

076-5975539

06-83033368

Op 26 maart jl. heeft de oudercommissie de 'Voorjaars-vergadering' gehouden. In deze nieuwsbrief staan de belangrijkste 

punten.  Het volledige verslag is op te vragen bij Marian.

We heten Lotte welkom als nieuw lid van de oudercommissie. Lotte volgt Evelien op, die de oudercommissie gaat verlaten.

 - 2e Paasdag (maandag 22 april)                                      - 2e Pinksterdag (maandag 10 juni)

 - Hemelvaartsdag (donderdag 30 mei)                         

Ook dit jaar organiseert KidsOké weer een uitje voor alle kinderen bij het Aardbeienterras. 

Dit jaar zal dat zijn op 11 mei van 13.00 tot 16.00 uur  (je kan ook later aansluiten). Het thema van deze dag is OP DE 

BOERDERIJ! Graag zien we daar alle kleine boertjes en boerinnetjes! Een opgavelijst hangt binnenkort bij KidsOké.

Ook in 2019 zijn er weer een aantal wettelijke veranderingen bij KidsOké doorgevoerd. De belangrijkste wijzigingen zijn: de 

kindratio van 4 naar 3 baby’s én kinderdagverblijven moeten gaan werken met een coach. Zoë heeft hiervoor eind februari haar 

studie afgerond en is begonnen met coachen.

Het complete aangepaste beleidsplan kun je vinden op de website.

Op 15 maart is de GGD langsgeweest voor de jaarlijkse controle en we hebben wederom een positief rapport ontvangen. Dit 

rapport wordt toegestuurd aan Eefje Damen en is daar op te vragen. Het staat ook op de website.

Miranda Maas

06 - 510 73 182

miranda_maas@hotmail.com

Lotte Roelands

06 - 133 99 436

lotteroelands@gmail.com

Eefje Damen

06 - 156 77 841

eefje@eefjedamen.nl
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