Nieuwsbrief
September 2018 nummer 3.
Voor u ligt de 3e nieuwsbrief van kindercentrum Jaribabo in 2018. Via de nieuwsbrief willen
wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen binnen Jaribabo en van de ontwikkelingen
op het gebied van kinderopvang in het algemeen.
Opening De Opstap.
Op zaterdag 15 september hebben wij de opening van onze locatie in O.B.S de Opstap
gevierd samen met ouders, familie en vrienden. Voor de kinderen waren er springkussens
aanwezig en voor de oudere kinderen en ouders was er een schiettent aanwezig.
Het was een zeer geslaagde en gezellige dag en we willen iedereen bedanken voor hun
komst.
100ste gezin Jaribabo.
In augustus is het 100ste gezin aangemeld bij Jaribabo! Tijdens de opening van onze locatie in
de De Opstap hebben wij een bloemetje uitgereikt aan de familie Beuving ter ere van dat zij
het 100ste gezin zijn.
Locatie De Molenberg.
Vanuit de directie van O.B.S de Molenberg werd ons gevraagd of wij wilden verhuizen naar
een ander BSO lokaal. De school werd opnieuw ingedeeld en ons BSO lokaal moest door de
school zelf in gebruik genomen worden.
In de zomervakantie is ons nieuwe lokaal klaar gemaakt voor gebruik.
Maar omdat er ook steeds meer vraag naar opvang is in Grootegast hebben wij ook een
uitbreiding aangevraagd. In overleg is eruit gekomen dat wij ook gebruik mogen maken van
“het leerplein” voor de BSO, dit zit in de gezamenlijke ruimte midden in de school. Hierdoor
hebben wij meer kindplaatsen gekregen en kunnen we weer ja zeggen tegen nieuwe
gezinnen.
De GGD is inmiddels geweest en heeft zowel het nieuwe lokaal als “het leerplein” goed
gekeurd voor BSO opvang.
Uurtarief.
De nieuwe maximum uurtarieven waarover de ouders in 2019 kinderopvangtoeslag kunnen
ontvangen zijn bekend. Net zoals de andere jaren gaan wij mee met deze wijzigingen.
Vanaf 2019 zijn de tarieven als volgt:
Dagopvang €8,02
Buitenschoolse opvang € 6,89
Binnenkort ontvangen jullie allemaal de nieuwe overeenkomst voor 2019.

Betaalverzoeken.
Er komt steeds meer vraag vanuit de ouders of wij ook automatische incasso kunnen bieden.
Doordat de bedragen per maand ontzettend verschillen voor de meeste gezinnen is dit niet
haalbaar. Afgelopen maanden zijn wij begonnen om te kijken of het haalbaar is om
betaalverzoeken via de app te versturen. De ouders waarmee wij dit uitgeprobeerd hebben
waren erg positief. Aan de hand daarvan gaan wij dit vanaf nu stapsgewijs invoeren.
Sinterklaas.
Het lijkt nog ver weg maar voordat we het weten is het zover, het jaarlijkse Sinterklaasfeest
bij Jaribabo.
Graag willen wij alle dagopvang kinderen uitnodigen om vrijdagochtend 30 november met
ons het Sinterklaasfeest te vieren in De Rotonde te Niekerk.
In de middag komen wij weer langs alle BSO kinderen om samen met de zwarte pieten een
kleinigheidje langs te brengen. Ook zal Sinterklaas met een auto meerijden.
Begin november krijgen alle ouders van de dagopvang kinderen nog een email met de tijd
erin, maar noteer de datum alvast in jullie agenda!
Irene.
Per 1 november gaat Irene ons verlaten. Zij heeft een nieuwe uitdaging gevonden bij De
Zijlen. Wij wensen Irene veel succes met haar nieuwe baan!
Mentorschap.
Doordat er een paar wisselingen geweest zijn met de leidsters en locaties en het vertrek van
Irene zijn er wijzigingen in de mentoren voor de kinderen. Binnenkort ontvangen de ouders
waarvoor er wisselingen zijn een brief met de naam van de nieuwe mentor.
Nieuwe kinderen.
Ook zijn er weer nieuwe kinderen aangemeld bij Jaribabo.
In Grootegast:
Lisa en Jordy Poels,
Kay Lieffering,
Anna en Emma Veenstra
Floor en Lotte Hut

In Niekerk:
Mireïlle en Tessa Bouwkamp,
Brent en Jinthe Oosterhuis,
Hanna van der Wal,
Jens en Esther Beuving
&
Lotte, Vera en Mare Burgler.

Wij wensen jullie allemaal veel plezier bij ons!

Bericht van de oudercommissie.
Hallo,
Hier weer een stukje vanuit de oudercommissie.
Ditmaal de vernieuwde oudercommissie. Voor de stemmers, bedankt voor het goedkeuren ;)
In de voorstelbrief lezen jullie meer. Ook staan hier de namen mailadressen en telefoonnummers in
mochten jullie vragen, opmerkingen of klachten hebben.
Donderdag 26 juni hebben wij vergaderd. Veel punten hebben jullie al kunnen lezen in de nieuwsbrief.
Ondanks dat het vroeg is dit jaar hebben wij ons advies uitgebracht over de nieuwe tarieven. Wij gaan
akkoord bij het verhogen naar het door de belastingdienst gestelde bedrag. (Let wel op, de toeslagen
veranderen veelal ook in positieve zin) denkt u er aan dit op tijd door te geven.
En op 15 sept was het zo ver. De officiële opening van de 3e locatie van Jaribabo!
Het was een gezellig feest met 2 luchtkussens, een schiettent en heerlijke broodjes hamburger.
En ook het 100ste gezin heeft zich aangemeld. Ze zijn in het zonnetje gezet met een prachtige bos
bloemen!
Binnenkort vergaderen wij weer. Dan hoort u weer van ons!
De oudercommissie

