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Algemeen

KOOG;
Personeel; Mandy gaat ons per 1 februari verlaten.
Zij was BBL ‘er bij de verticale groep en de BSO.
Wij wensen haar veel succes toe in de verdere keuze
van haar loopbaan. Steffi Manders, onze TSO
medewerker bij KC de Steiger, stopt er mee. Zij kan
haar werk niet meer combineren met haar overblijf
taken. Steffi, bedankt voor je inzet.
Dienstverlening; Om een goede planning te kunnen
waarborgen is het noodzakelijk om ruildagen, flex
opvang dagen en extra opvang dagen tijdig aan te
vragen. Wij zullen onze regels dan ook strikter gaan
volgen. Als u een aanvraag via Konnect doet, kijkt u
dan ook of deze wel of niet is goedgekeurd?
Jaaropgave 2019; Alle ouders krijgen begin
februari 2020 de jaaropgave 2019. Deze is
belangrijk voor de afrekening bij de belastingdienst.
Deze wordt u eenmalig verstrekt.
Wijziging groepen; Vanaf 6 januari 2020 gaan we
werken met een andere groepsindeling bij Dikkertje
Dap. Horizontale groepen met de doorstroom van de
kinderen op basis van hun ontwikkeling. Leeftijden
zijn niet altijd meer bepalend. We zijn benieuwd
naar onze ervaringen. Het MT zal dit proces dan ook
proberen zo goed mogelijk te ondersteunen.
Kerstmarkt; Woensdagavond 18 december was de
de traditionele kerstmarkt op de locatie Dikkertje
Dap. Wat was het weer een groot succes. Ruim 350
ouders en kinderen bezochten dit sfeervol gebeuren.
Wij willen de ouders bedanken voor het maken van
de hapjes en bakkerij DAWN voor de heerlijke
koeken. De opbrengst voor het speelterrein van KC
centrum de Steiger was € 282,00.
Tevredenheidsonderzoek; De resultaten van het
onderzoek zijn inmiddels afgerond. De belangrijkste
resultaten hiervan zijn:
- Positieve punten; kundige medewerkers ervaren en
betrokken, flexibele instelling, vaste gezichten en
een veilig gevoel bij wegbrengen van de kinderen.
- Punten van aandacht; ruildagen moeilijk in te
zetten, flexibiliteit kan beter, communicatie kan
beter, meer activiteiten met de kinderen onder
andere in vakanties.
Over het algemeen is iedereen zeer tevreden.
Tussen de 82% en 93%. Alleen flexibiliteit scoort
66%. Dit laatste komt vooral omdat ouders de
voorwaarden en het opvangbeleid niet altijd kennen
en dan teleurgesteld zijn als ruildagen of flexopvang
niet wordt goedgekeurd. Dit blijft voor ons een punt

van aandacht. Wij hebben 71 reacties ontvangen wat
neer komt op 35%. De eindscore is een 7,8.
In 2017 was onze score 8,1 en een zelfde aantal
reacties.
Voorleesweek;
Vanaf woensdag 22 januari t/m vrijdag 31 januari
starten we met de voorleesweek.
Het boek "Moppereend" staat deze voorleesweek
centraal. De voorleesweek zal in ons Uk&Puk thema
vallen, "Dit ben ik". Er zullen die week verschillende
mensen (ouders, opa's en oma's) komen voorlezen.
Lezen is belangrijk en daarom doen wij mee met de
voorleesweek!. Voorlezen is niet alleen leuk maar kan
ook een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van
het kind, zoals het vergroten van de woordenschat
en je stimuleert de sociale ontwikkeling. Wist u dat
kinderen tot 18 jaar gratis zijn bij de bibliotheek?
Verkeer; Ook wij hebben meegedaan aan de
verkeers-enquête uitgeschreven door het
basisonderwijs. Naast de al vermelde
oversteekplaats bij de ingang van SC Gastel, werden
als grootste knelpunten gezien: Onduidelijk wat
voetpad en wat fietspad is op het terrein van Futura.
De gevaarlijke en onoverzichtelijke oversteek vanuit
kinderopvang Stg KOOG naar Futura.
In het overleg bleek ook dat veel zaken die genoemd
zijn te maken hebben met verkeersgedrag (ongeveer
90 %). Zoals auto's die in de buurt van Futura te
hard rijden, fietsers en voetgangers die niet op de
beoogde plaats rijden of lopen en de vraag waarom
er zoveel kinderen met de auto naar school worden
gebracht. Samen zullen we ervoor moeten zorgen dat
iedereen zo veilig mogelijk van en naar school kan
gaan. Alvast bedankt voor uw medewerking!
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