September 2019

Nieuwsbrief Ouderraad kinderdagverblijf de Guppies

Mijn naam is Olivia Uhlenbeck, moeder van Saar (4
jaar, BSO) en Vera (1,5 jaar, KDV).
Saar zit al vanaf haar eerste jaar op het KDV dus ik
ben sinds kort ook een BSO-moeder.
Ik woon samen onze meisjes en mijn vriend, Joachim.
De meiden gaan 2 dagen per week naar de Guppies.
Ik ben leerkracht op de Meander in Lelystad en sinds
kort dus ook onderdeel van de ouderraad op de
Guppies. De reden waarom ik me heb aangemeld
voor de OR van de Guppies is, omdat ik graag
onderdeel wil zijn van deze groeiende organisatie.
Het lijkt me super tof om een verbinding te zijn
tussen ouders en het KDV. Het gaat om onze
kinderen en daar heb ik het beste mee voor. Hoe
mooi is het dan om onderdeel hiervan te mogen zijn.
We hebben jullie hulp daar wel bij nodig!

Graag wil ik mij even voorstellen. Ik ben Dara de Boer
en woon met mijn man en kinderen in Dronten. Mijn
dochter Yinthe van bijna 3,5 jaar en zoontje Seth die
in april van dit jaar is geboren gaan 1 à 2 dagen per
week naar kinderdagverblijf de Guppies. Als Yinthe
straks naar school gaat zal ze naar de BSO van de
Guppies gaan. Ik zal dus nog heel lang de Guppies
binnen komen wandelen met mijn kinderen en ik kom
er ook al een poos want Yinthe ging er naar toe
vanaf dat ze 14 weken was.
Ik ben zelf werkzaam als ambulant begeleider.

Mijn naam is Linda Kroes, jullie kennen mij als de
moeder van Julian (6, BSO), Veerle (bijna 4, BSO) en
Nienke (bijna 1, KDV). Ik ben getrouwd en onze
kinderen gaan sinds 2015 zo’n 2 a 3 dagen per week
naar kinderdagverblijf de Guppies. Toen mijn
kinderen in 2015 voor het eerst naar de guppies
gingen was het nog maar een klein clubje en moet je
nu kijken!
Naast dat ik moeder ben werk ik als
praktijkondersteuner/ praktijkmanager bij een
huisartsenpraktijk in Kampen.

Mijn enthousiasme om deel te nemen aan de
ouderraad van de Guppies komt voort uit dat ik het
fijn vind om betrokken te zijn en het leuk vind om te
kunnen meedenken met zaken die spelen bij de
Guppies.

De reden waarom ik graag in de ouderraad van het
kinderdagverblijf wil is omdat ik graag wil
meedenken in over de ontwikkeling van het
kinderdagverblijf. Daarmee wil ik niet alleen de
organisatie ondersteunen, maar ook bijdragen aan
het welzijn van de kinderen.

Heeft u punten voor op onze agenda? Laat dit dan minimaal één
week voor de volgende vergadering aan ons weten!
In de hal bij binnenkomst vindt u rechts bij de deur naar de hal
een brievenbus. Dit is de ideeënbus van de OR, mocht u ideeën of
suggesties hebben kunt u dit hier achterlaten. Er liggen briefjes
bij waar u ook uw contactgegevens kunt opschrijven.
Vergeet u niet aan te vinken om toestemming te geven dat wij
contact met u op mogen nemen als u dat wilt?

Wat kunt u van ons verwachten??
Ons doel is om vanuit het oogpunt van de ouders/verzorgers bij
te kunnen dragen aan de ontwikkeling en activiteiten van
kinderopvang de Guppies.
Wij zouden, om dit te bereiken, graag de ouderbetrokkenheid
willen vergroten.
De ouderraad heeft een adviesfunctie en om deze goed te kunnen
toepassen is het noodzakelijk om uw mening te weten zodat de
ouderraad voor alle betrokkenen een goed advies kan
uitbrengen.
Onze visie is om vanuit betrokkenheid en vertrouwen een schakel
te zijn tussen ouders/verzorgers en kinderopvang de Guppies.
Daarnaast kunt u van ons ieder kwartaal een nieuwsbrief
verwachten. De nieuwsbrief, de agenda en de notulen van onze
vergaderingen kunt u ook op de website van de guppies vinden
onder kopje oudercommissie

De volgende OR vergadering zal plaatsvinden op:
6 november 2019
8 januari 2019
U kunt ons per email bereiken: or.kdvdeguppies@gmail.com

OPROEP! Hoe tevreden bent u?

We willen graag weten hoe tevreden u over kinderdagverblijf de
Guppies bent. Hiervoor verzoeken wij u een
tevredenheidonderzoek in te vullen die u kunt vinden op:
https://www.survio.com/survey/d/G7Q4V5S9V5J1Y8P7C
Het tevredenheidonderzoek is volledig anoniem.
Wij verwachten dat in ieder geval 1 ouder of verzorger van
kinderen die gebruik maken van de opvang de enquête invult,
zodat wij een goed beeld krijgen wat er in uw gedachten speelt.
Gelieve de enquête in te vullen voor: 4 oktober 2019
De resultaten zullen wij in een volgende nieuwsbrief met u delen.

