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Beste ouders,gastouders,
We willen jullie allemaal een heel fijn 2019 wensen!
De feestdagen zijn inmiddels voorbij en de winter zal nog even duren. We hopen op
nog wat sneeuw, ijs en echte winter taferelen.
Vergadering:
Op 25 oktober 2018 hadden wij onze jaarlijkse vergadering met de gastouders. We
hebben die avond o.a. het pedagogisch beleidsplan, de protocollen, de nieuwe
meldcode kindermishandeling en de AVG privacywet besproken. Daarnaast hebben
we gesproken over de keuze van ouders om hun kind wel of niet in te enten en
allerlei ervaringen uitgewisseld.

Ouderavond
Donderdag 15 november 2018 organiseerden wij met de OC van het
Kinderdagverblijf een ouderavond over Eerste Hulp Aan Kinderen. André de Rijke
verzorgde deze interactieve avond, welke zeer leerzaam was! Er werden allerlei
handelingen besproken en voorgedaan. Er was o.a. aandacht voor brandwonden,
botbreuken, ontruimen, verbanden leggen en de heimlich-greep.
Tevredenheidonderzoek 2018:
Als bijlage hebben we de uitslag van het tevredenheidonderzoek bijgevoegd van
zowel van de gastouders als van de vraagouders.

Herhalingsdag Eerste Hulp Aan Kinderen en Bedrijfshulpverlening
Op 16 maart 2019 zal onze jaarlijkse herhalingsdag voor BHV en EHAK plaats
vinden. Dit is altijd een gezellige dag waarbij we onze kennis opfrissen en de
handelingen herhalen. Ook doen we meerdere ontruimingsoefeningen.
Etentje:
Tijdens de vergadering met de gastouders kwam ter sprake dat veel gastouders het
etentje van 2018 als leuk en gezellig hebben ervaren. Daarom hebben we besloten
het dit jaar weer te doen, we zullen in het voorjaar een datumplanner versturen, en
hopen dan gezamenlijk een datum te kunnen plannen.
Op de hoogte blijven:
Voor actuele zaken van De Zoete Inval kunt u onze pagina liken op
Facebook en/of ons volgen op Instagram. Ook vindt u veel informatie op
onze site: www.kinderdagverblijfdezoeteinval.nl
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