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Belangrijke nummers:
Het mailadres van de oudercommissie: cheekysoc@gmail.com
Het mailadres voor het doorgeven van vakanties en andere wijzigingen: info@cheekys.nl
Het telefoon nummer van de Tuinkabouter: 0252-348294
Het mobiele nummer van Karin Veen: 06-27078445
Het LRK nummer van de Tuinkabouter is: 467249830
Social media:
Facebook pagina van Cheeky’s, de Tuinkabouter; https://www.facebook.com/#!/pages/CheekysKinderdagverblijf-de-Tuinkabouter/104483753015398?fref=ts
Twitter account; @Cheekys_kdv
Youtube kanaal; https://www.youtube.com/channel/UCVMwR6lZGg7I0mPbYNiDbjg
Geboren:
- Coen heeft een zusje gekregen, Amber
- Jort heeft een zusje gekregen, Thijsje
- Thijs heeft een broertje gekregen,Tom
In:
Senno, babygroep
Laura, peutergroep
Uit:
Floortje, veel plezier bij de speelschool en daarna de basisschool
Eve, veel plezier op de basisschool
Thijmen, veel plezier op de basisschool
Colin, veel plezier op de basisschool
Joep, veel plezier op de basisschool
Juffendag wordt anders
Wij hebben als team besproken dat wij juffendag toch anders willen. Er was oorspronkelijk een groot
feest gepland op vrijdag 18 september ter ere van de verjaardagen van alle leidsters en ook de “dag van
de leidster” welk op donderdag 17 september door de overheid is vastgelegd. Het team heeft aangegeven
alleen de “dag vd leidster” te willen vieren op de groep. Dus: in de dagen vóór donderdag 17 september
ontvangt u van mij een berichtje. Ik wil het team op die dag graag in het zonnetje zetten. De
oudercommissie zal hier uiteraard ook aandacht aan besteden. Ik ben héél erg trots op ons team en wil
graag dat zij, al is het maar éénmaal per jaar, zich even speciaal voelen.

Social media
Er is door velen van u gereageerd op de foto’s en filmpjes die geplaatst zijn op Social Media. Erg leuk om
te zien dat men dit wel waardeert.
Binnenkort zal in de bioscoop van Lisse een reclame voorbij komen voor de Tuinkabouter. Het is een heel
leuke presentatie geworden. Deze presentatie zal vóór elke film een aantal keren te zien zijn. Het is
maar 10 seconden, maar ons inziens wel pakkend.

Oudercommissie
HERHALING……..
De oudercommissie is momenteel bezig met het maken van de Twee jarige “ouder tevredenheids
enquête”. Binnenkort zult u hier bericht van de oudercommissie over ontvangen. Wij willen graag bij de
ouderavond in het najaar deze enquête uitgewerkt aan u presenteren.

Wel vraagt de oudercommissie of u nog aan het ouderbijdrage wilt denken. Er wordt een bijdrage
gevraagd van € 10.= per kind per jaar. Voor het tweede kind of derde etc) gaat het om een bijdrage van €
7.50. Het betreffende bedrag kan overgemaakt worden op het rekeningnummer van de oudercommissie
onder vermelding van de naam of namen van uw kind(eren). Dit is uiteraard een vrijwillige bijdrage,
echter het wordt erg op prijs gesteld. Namens de oudercommissie, alvast bedankt voor uw bijdrage! Het
rekeningnummer van de oudercommissie is: NL36INGB0756288487 (ING).t.n.v. oudercommissie Cheeky’s

Zomervakantie
De meeste leidsters hebben hun jaarlijkse zomervakantie erop zitten en keren weer volledig uitgerust
terug op de werkvloer. Maar ook de meeste kinderen zijn lekker met vakantie geweest. Hopelijk heeft
een ieder van u genoten van deze mooie zomer.

_____________________________________________________________
Daphne een zoon
Op 9 juni heeft Daphne een zoon gekregen. Het geboorte kaartje heeft bij de peutergroep gehangen.
Daphne en Tony hebben hun zoon de naam Senno gegeven. Met zowel Daphne als Senno gaat het heel
goed. Langs deze weg feliciteren wij Daphne en Tony nogmaals met de geboorte van Senno en wensen wij
jullie alle geluk van de wereld. Daphne zal na het verlopen van haar verlof periode nog een paar weekjes
vakantie hebben. Op dinsdag 29 september zal zij weer gaan starten op de groep. Tevens zal Senno dan
op de babygroep starten.

____________________________________________________________
Welke leidsters gaan/zijn deze maand met vakantie
Tessa is van 31 augustus t/m 11 september met vakantie
Feestweek
In de week van 21 t/m 25 september is het feestweek in Lisse. Op donderdag 24/9 is de harddraverij en
natuurlijk staat de kermis er weer. Het kan zijn dat u in die week uw kind niet naar de Tuinkabouter
brengt om zodoende feest te vieren. Mocht dit het geval zijn, hoor ik dat héél graag van u.
Studiedag de Tuinkabouter
Zoals u weet volgen wij als team een training. Wij zijn hier een aantal maanden geleden mee gestart. Alle
trainingsdagen hebben we tot nu toe ingepland in de avonduren. Echter onze jaarlijkse studiedag komt
eraan en wij hebben ook die dag ingepland om de training verder te vervolgen. Na de studiedag zal er nog
één avondsessie plaatsvinden, waar u geen last van zult ondervinden.
Vanwege de studiedag zijn wij dus gesloten op woensdag 09 september 2015.
Wilt u er AUB rekening mee houden dat u op die dag helaas anderszins opvang zult moeten regelen? Is de
woensdag uw vaste opvangdag, dan is er de mogelijkheid deze dag te ruilen voor een andere dag, elders in
het jaar. Wanneer u mij mailt met de dag van uw voorkeur, zal ik kunnen kijken of er plaats is op die
betreffende dag.
GGD inspectie
In juli hebben we weer de jaarlijkse controle van de GGD gehad. Om 8 uur ’s morgens stond de GGD
inspecteur op de stoep. Ze is gebleven tot ver in de middag. De inspectie wordt dus wel echt serieus
genomen. Tijdens haar bezoek heeft zij de leidsters geobserveerd en geïnterviewd. Hier en daar heeft
zij wat tips gegeven en ook veel complimenten uitgedeeld. De tips zijn door de leidsters ter harte
genomen en de complimenten werden ook op prijs gesteld. Bij vertrek was de inspecteur opgetogen en
enthousiast over ons dagverblijf en de werkwijze. Zij benoemde dat ze met name “het pedagogisch
handelen”(de omgang en verzorging met en van de kinderen) erg goed vond. Tijdens de inspectie en

observaties heeft de inspecteur aantekeningen gemaakt. Een aantal dagen na de inspectie werd ik gebeld
door deze inspecteur, zij had op kantoor haar aantekeningen bekeken en het viel haar op dat er een
aantal punten waren die niet voldeden aan ons risico inventarisatie en evaluatie (RIE&E). Een aantal
hygiëne maatregelen werden in de praktijk niet uitgevoerd zoals in het RIE&E beschreven stond. Deze
punten nemen wij uiteraard serieus en gaan hiermee aan de slag. Een ander punt bleek de dinsdag
ochtend, peutergroep. Op deze ochtend zijn er regelmatig zodanig veel peuters dat de groep gesplitst
wordt en een deel van de kinderen op zolder speelt. Wij hadden hierop de oplossing bedacht om per week
een aantal kinderen uit te kiezen die gezellig mee naar zolder konden. Dit werkte goed, omdat de
kinderen dit zagen als een uitje. Helaas is dit niet toegestaan, want elk kind dient een eigen stamgroep te
hebben. Het is wel toegestaan om twee vaste stamgroepen te hebben, echter de ouders dienen hier wel
toestemming voor te geven. Nu plannen wij voor de dinsdag ochtend (en ook andere dagen, indien er meer
dan 16 kinderen zijn) elke keer dezelfde kinderen in om naar zolder te gaan. Dit zijn i.p. de kinderen die
ruim 3 jaar oud zijn en dus gebruik maken van de peuter+ groep.
Het laatste punt welk aangekaart is door de inspecteur is dat in ons RIE&E, welk begin dit jaar is
gemaakt, het balkon nog niet meegenomen was. Dit moet natuurlijk wel en zal voor 30 september in het
stuk verwerkt worden.
Al met al waren de punten die afgekeurd werden punten waar wij als team zeker mee verder kunnen.
Onze ogen zijn weer even geopend en zullen ervoor zorgen dat alles binnenkort volledig op orde zal zijn!
Regering gaat geld investeren in de Kinderopvang
Er komen steeds meer geluiden dat voor 2016 er geld vrijkomt (er is immers in 2014 en 2015 miljoenen
overgebleven vanuit de bezuinigingen die hebben plaatsgehad). Over een paar weken is het Prinsjesdag en
zullen we hopelijk uitsluitsel krijgen of de kinderopvangtoeslag voor u als ouders eindelijk iets omhoog
gaat. Na Prinsjesdag zal ook het maximum te vergoeden uurtarief, welk door de overheid bepaald wordt,
bekend worden. Wanneer dat bekend is, zullen wij als organisatie en oudercommissie de tarieven kunnen
gaan berekenen voor 2016.
Ik heb goede hoop voor de nabije toekomst…dat onze huidige kinderen een heleboel nieuwe vriendjes en
vriendinnetjes krijgen.
Bioscoop Lisse
Sinds vrijdag 28 augustus is er in de bioscoop van Lisse onze promotie “PDF” te zien. Vóór elke
voorstelling is er een korte presentatie van 10 seconden te zien, met foto’s van onze kinderen. Erg leuk,
vinden wij! Mocht u naar de bioscoop in Lisse gaan…….

Karin Veen
02 september 2015

BELANGRIJKE DATA:
Woensdag 9 september 2015 gesloten i.v.m de jaarlijkse studiedag
Donderdag 17 september, dag vd leidster

