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Ouderapp Nanny4all
Graag willen we alle ouders attenderen op onze app, NANNY4ALL. Wilt u deze downloaden? U kunt
dan zelf uw gegevens bijhouden en zo nodig wijzigen. Ook is het mogelijk om via de planning extra
dagen opvang aan te vragen. Als beide ouders de app graag willen gebruiken dan hebben beide
ouders wel een apart email adres nodig. U kunt dit dan aan ons doorgeven zodat wij per mailadres
een link kunnen sturen waarmee u de app kunt downloaden. Via de app kunnen we ook foto’s
plaatsen van uw kind in de gallerij. Te zijner tijd zal dit het schrijven van schriftjes voor de kinderen
van de dagopvang vervangen. We zijn voornemens om in september/oktober een ouderavond te
organiseren om alle mogelijkheden van de app te bespreken.
Sluiten van het hek
Helaas gebeurt het nog te vaak dat het buitenhek niet goed word dicht gedaan daarom graag weer
even uw aandacht hiervoor. Wilt u bij binnenkomst en vertrek het hek goed sluiten. De veiligheid
van uw kind(-eren) staat voorop!
Bestuur
Per 1 juli zijn Wendy Bouman en Arinda Mandemakers officieel gestopt met hun bestuursfunctie. Er
is hard gewerkt aan het vormen van een nieuw bestuur. Op dit moment zijn er 2 bestuursleden
namelijk Ineke en daarnaast Henry Jansen. Henry is directeur van Altenaad BV en zal de functie van
penningmeester op zich nemen. We hopen binnenkort weer een volledig bestuur te hebben.
Babynieuws
Roxanne en haar vriend Richard verwachten in februari hun 1e kindje. We wensen haar een fijne,
voorspoedige zwangerschap toe.
Nieuwe locatie Koning Achilles
Vanaf het nieuwe schooljaar zal de BSO in Veen plaats vinden in het gebouw van Achilles Veen.
Voorheen was dit in het dorpshuis. Gedurende schoolweken is de BSO op maandag en donderdag
geopend, op de andere dagen worden de kinderen opgevangen op onze locatie in Genderen. We
kunnen gebruik maken van de voetbalkooi die daar aanwezig is en de andere faciliteiten die de
kantine biedt.
Thema Uk & Puk
Op de dagopvang is het eerst volgende thema; Wat heb jij aan vandaag? We zullen weer vol
enthousiasme aan de slag gaan met dit thema.
10-min gesprekken
Op dinsdag 9 oktober staan de 10-min gesprekken weer gepland voor de dagopvang. Voor de
kinderen van de BSO hebben we besloten dit niet meer te organiseren. U krijgt binnenkort meer
informatie over de gesprekken en een uitnodiging.

