PADDINGTON

EXPRESSE
In dit nummer:

Nationale Voorleesdagen

* Voorleesdagen

Van 21 t/m 31 januari zijn de voorleesdagen.
Ook Paddington doet hier aan mee.

* Nieuwe invalkracht
* Peutergroep

We zijn nog op zoek naar opa’s en oma’s die op
de peutergroep voor willen lezen.
Als er nog opa’s en/of oma’s zijn die het leuk
vinden om voor te komen lezen dan kunnen ze
contact opnemen met de peutergroep.

* Babygroep
* Mobiele telefoons
* Pravoo ouderbrief

ZWANGER
Geen nieuws

Nummer 62,
jan 2015

Kinderopvangtoeslag 2014:
vraag het aan binnen drie maanden na start
opvang.
Gaan uw kinderen in 2014 naar de kinderopvang? Dan
moet u binnen drie maanden ná de maand dat de
kinderopvang van start is gegaan uw toeslag
aanvragen. Als u langer wacht, loopt u
kinderopvangtoeslag mis.
Ga voor meer informatie naar www.toeslagen.nl

Nieuwe medewerkster

KINDEROPVANG

PADDINGTON
Kapelstraat 1, 2 en 2b
9781 GK BEDUM
opvang: 050 3010375
kantoor: 050 3015455
Internet: www.kinderopvangpaddington.nl
E-mail: info@kinderopvangpaddington.nl
Openingstijden: ma t/m vrij
7:30 uur – 18:15 uur

Shahad komt ons team versterken als
invalkracht.
Wellicht kent u haar al, ze heeft de
afgelopen maanden stage gelopen op de
babygroep en heeft onlangs haar diploma
gehaald.

Geboren
Tim, Maaike en Sophie hebben een zusje gekregen, zij heet Linde.
Papa, mama, Tim, Maaike en Sophie van harte gefeliciteerd met jullie
dochter en zusje!!

Van de peutergroep
Wilt u sloffen meenemen voor de kinderen, zodat de kinderen op
de groep op sloffen kunnen lopen.

Landelijk Register Kinderopvang
Contact momenten
Op welke manieren kunnen jullie ons bereiken?
Voor declaraties etc…
Meini Tel 050-3010171
Telefonisch KDV- BSO
Tel 050-3010375
Telefonisch kantoor
Tel 050-3015455
E-mail
info@kinderopvangpaddington.nl
E-mail oudercommissie
kdvpaddington@hotmail.com
Kom gerust met vragen, daar zijn we voor!

In het Landelijk Register Kinderopvang
worden alle kinderdagverblijven,
organisaties voor buitenschoolse opvang,
gastouderbureaus en gastouders
geregistreerd, die voldoen aan de
kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang.
Ouders hebben vanaf 1 januari 2011 alleen
recht op kinderopvangtoeslag als ze
gebruik maken van kinderopvang die in het
LRK staat.
Via onderstaande link komt u op de site
van Landelijk Register Kinderopvang.
http://www.landelijkregisterkinderopvang.nl
KDV Paddington heeft als
registratienummer: 163840404
BSO Paddington Kapelstraat heeft als
registratienummer: 505156441

Van de babygroep
Lieve papa' mama's en baby’s. De afgelopen weken hebben we
afscheid genomen van een heleboel baby’s. Zij spelen, knuffelen
en slapen nu bij de baby/dreumes groep beneden!
Heel veel plezier daar en bedankt voor de knuffeltjes, lachjes en
gezelligheid!
Er zijn ook veel nieuwe baby’s bij ons op de groep gekomen. We
zijn heel blij dat jullie erbij zijn! En hopen dat jullie hier een
fijne tijd mogen hebben bij ons.
Heel veel groetjes van alle babyleidsters!

Wij hebben voor de groepen mobiele telefoons aangeschaft.
Zo kunnen wij u bij een moeilijk afscheid beter informeren over hoe het met
uw kind gaat via de whatsapp.
Of bij een leuke activiteit een foto via de whatsapp sturen.
De foto’s die gestuurd zijn waar ook andere kinderen op staan, zijn privé en
niet bedoeld om met andere mensen te delen!
Onze medewerkers kunnen niet elke moment een whatsappje sturen tijdens
hun werkzaamheden met de kinderen.
Als u rechtstreeks met de groep wilt bellen, kan dit dan
ook.
Wilt u via de whatsapp informatie ontvangen dan kunt u uw 06 nummer aan
de groep doorgeven.
Babygroep: 06-46121479
Dreumesgroep: 06-31751930
Peutergroep: 06-21864128
BSO: 06-21280783

Het is op sommige dagen druk op de babygroep. Voor de rust op
de groep is het handiger om eerst de oudste kinderen weg te
brengen en daarna uw baby naar de babygroep. En ’s avonds eerst
uw baby op te halen en daarna de oudste kinderen.
Zodat u ook rustig de overdracht kan doen.

Binnenkort wordt de site van Kinderopvang Paddington
vernieuwd!
Nog even geduld en dan is het zo ver!

Als u zwanger bent en u wilt graag dat uw baby bij
Paddington geplaatst wordt, dan kunt u beter niet te lang
wachten met het aanmelden van uw kindje.
Het wordt weer drukker op de babygroep dus het is niet
meer zo vanzelfsprekend dat uw baby op alle dagen
geplaatst kan worden.
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