Zo Laif
Wisten jullie dat:
september/oktober 2017

De 7+ groep een
8+ groep word?
Door de vele aanmeldingen
worden de groepen groter en
is er besloten dat groep
“de druppel” ook mee groeit.
De doorstroom is dus niet
meer vanaf 7 jaar maar
vanaf 8 jaar naar de
volgende groep. De 7 jarigen
die nu al in “de druppel”
horen blijven uiteraard in
deze groep!

er op 30 september weer
een braderij is en dat Leutje
Laiverds uiteraard weer deel
neemt met een leuke
activiteit voor de kinderen?

Na zes weken vakantie is het weer tijd om naar school te gaan.
Best moeilijk om weer vroeg uit bed te moeten en de dagelijkse
ritme weer op te pakken.
Toch is het ons allen gelukt om de eerste dagen
op tijd op school te komen.
We zijn blij dat locatie BSO weer geopend is en dat de creatieve
en sportieve activiteiten weer kunnen beginnen.
Ook op locatie laiverds hebben ze er weer zin in.
De Voorschoolse opvang kinderen geniet alweer van het
ochtendritueel met een cracker en wat drinken.
We zijn blij iedereen weer op leutje laiverds en
leutje BSO te mogen begroeten.
We gaan er weer een top jaar van maken!

Leutje Bso &
Leutje laiverds na de
vakantie zijn begonnen aan
thema “Dieren”?

KC ‘LEUTJE LAIVERDS’

Locatie Leutje Laiverds
Beijumerweg17
9737AB Groningen
0623635307
Locatie Leutje BSO
Ypemaheerd 49
9736ME Groningen
0651402134
www.leutjelaiverds.vpweb.nl

Wisten jullie dat:
Er nieuwe kind(eren) bij leutje
BSO komen spelen?
We wensen Sanne, Mirthe,
Julia, Eva, Erin, Daro, Ruben,
djishairo en Djarayley
heel veel plezier.
En ook keren bekende
gezichten terug bij de BSO.
welkom terug Juno, Mika en
Edgar.

Er nieuwe kinderen bij
Laiverds komen spelen?

Peutergym:

Beste ouders,
Zoals de meesten al hebben gezien word er straks peutergym gegeven.
Remon zal de lessen gaan leiden. Hierbij worden er wekelijks
ontwikkelingsgerichte, maar vooral ontspannende en leuke activiteiten
aangeboden. Dit gebeurt aan de hand van thema’s. Zo zal er voor een
aantal weken met een bepaald thema gewerkt gaan worden zoals: het
circus, vervoer en dieren.

We wensen Aaron, Joas, Amy,
Elena, Ezra, David en Tessa
heel veel speelplezier toe.

Shea, Lejay, en Tess afscheidt
hebben genomen (of gaan
nemen) van Leutje BSO?
Wij wensen jullie al het goede
toe in alles wat jullie nog gaan
doen en wellicht zien we
elkaar snel weer.

________
Branwyn in de vakantie 4 is
geworden en bij de BSO gaat
spelen?
veel plezier op school en
bij de BSO.

LANDELIJK REGISTRATIE
KINDEROPVANG:
Leutje Laiverds KDV:
217483112
Leutje Laiverds BSO:
233650970
Leutje BSO:
115793161

Wanneer: Elke woensdag(vanaf 27 september tussen 10.15-11.00 uur)
Waar: bij Leutje Laiverds’
Voor wie: 2-4 jarigen
Wat moet je doen: Eenmalig aanmelden via een mailtje naar Monique
Mocht u het leuk vinden dat uw kind meedoet met peutergym dan is het
fijn als u uw kind aanmeld. Er zijn een beperkt aantal plekken
beschikbaar(8-10) Zonder aanmelden kan uw kind niet meedoen.
Eenmaal aangemeld dan zit uw kind in het vaste groepje voor elke week
totdat hij/zij 4 jaar wordt of de kinderopvang verlaat.
kan je kind een keer niet? Dat is geen probleem, maar laat het eventjes
weten doormiddel van een mailtje naar Monique.
Kinderopvang-kapper
13 september komt de kinderopvang-kapper langs.
Een knipbeurt kost 6,- euro per kind.
U kunt uw kind tot 8 sept opgeven bij de medewerkers van uw locatie.
Wat komen gaat:
Dom helder: 18 & 30 oktober vrij/marge
Beijumkorf: 16 oktober vrij/marge
Heerdstee: 18 oktober vrij/marge
Het Palet/Calvijn: 27/28 september vrij/marge

Herfstvakantie = 23 t/m 27 oktober
Heeft u voor een margedag of de vakantie opvang nodig meld dit dan a.u.b.
bij de medewerkers of mail Monique leutje_laiverds@hotmail.com
Ook als u geen opvang nodig heeft is het fijn als u dit ook even doorgeeft.

Monique gaat met zorgverlof van 25 september t/m 1 januari!

Ter info:
als uw kind met de fiets naar
school gaat is het fijn als u dat
even aan ons doorgeeft zo
voorkomt u dat een fiets bij de
school blijft staan!

heeft gehad?

Zoals u wellicht weet heb ik, Monique Kruzenga, drie prachtige kinderen.
Een zoon van 19 en twee dochters, één van 17 en één van 14.
Mijn dochter van 17 is een bijzonder meisje. Zij is geboren met een erfelijke
aandoening, syndroom van marfan. Een bindweefsel afwijking. Door deze aandoening
is ze (zogeheten) lichamelijk beperkt.
Naast het feit dat zij een skalet-afwijking heeft, heeft zij ook oogproblemen en
hartproblemen.
Door bovenstaande afwijking heeft mijn dochter vaak pijn.
Pijn bij het lopen, bij het zitten en soms zelf bij het liggen.
(vandaar dat ze een rolstoel gebruikt)
In 2015 is zij voor het eerst geopereerd aan haar rug (scoliose operatie) hierbij heeft de
chirurg haar bovenste ruggewerfels vast gezet. Helaas zijn de toen gezette
pennen/schroeven niet goed vast gegroeit (door marfan syndroom) en zal dit wederom
operatief gerepareerd moeten worden. Verder heeft de operatie niet zijn doel berijkt,
pijn weg nemen in de rug, waardoor de chirurg heeft besloten nogmaals drie werfels
vast te gaan zetten.
De datum voor de volgende scoliose-operatie komt steeds meer in zicht.
Op 27 september zal, als alles goed gaat, mijn dochter opgenomen worden in het
ziekenhuis waarna ze de volgende dag een 8 uur durende operatie zal ondergaan dat
niet geheel zonder risico’s is (zoals u wellicht begrijpt).
Als alles goed gaat dan zal zij twee weken opgenomen moeten worden in het
ziekenhuis waarna zij thuis mag revalideren. Ik wil haar graag in die weken die daarop
volgen zelf kunnen verzorgen en begeleiden.
In de tijd dat ik afwezig ben zal Remon Beerda de werkroosters van de ouders
ontvangen. U kunt dus uw uren gewoon via de mail doorsturen.
Ook kan je hem telefonisch bereiken via het tel:0622760292 zoals dat u gewend bent.
Linda ter Veen zal de inkoop op zich nemen en Martina regelt de activiteiten binnen
leutje laiverds. Damian Bolhuis, zoon van Monique, zal het team ondersteunen door
een stukje administratief en facilitair op zich te nemen.

Als je, op een afgesproken
dag, geen opvang nodig hebt
kan je dit voor 09:00 uur via de
mail
leutje_laiverds@hotmail.com of
telefonisch (0622760292) aan
Monique door geven.
Zo komen medewerkers niet
voor verrassingen te staan?

U word verzocht
opvangvragen, meldingen
omtrent veranderingen en
uren/roosters via de mail door
te geven.

Monique Kruzenga,
eigenaar/directeur van
Kindercentrum
‘Leutje Laiverds’,
is elke werkdag tussen
12:00 en 14:00 telefonisch
te bereiken op nummer
06-22760292

De meest gestelde vragen van het afgelopen tijd op een rijtje:

Gezellige babbels:
X: mijn handen zijn zo koud !
Pwer: Dan doe je ze even in je
jaszak, lekker warm!
X: Nee, dat kan niet want daar
zitten mijn handschoenen al in

heeft gehad?

Mag ik ook zo’n frisbee?
(rijstwafel)

X: Juf, hij slaade!
Ander kind:

Ik slieg niet!

----------X: hoe oud bent jij?
Pwer: "26"
X: Wow, dan bent jij wel groot
voor uw leeftijd!

Vafaf 25 september kan je
Remon Beerda
elke werkdag telefonisch
te bereiken op nummer
06-22760292

Ik hoef vandaag niet te werken. X blijft ook thuis vandaag. Kan ik X
morgen laten spelen? Een ruildag, zeg maar?
Nee, deze uren kunnen niet geruild worden. Uren kunnen alleen geruild worden als dit
in ieder geval een week van te voren is aan gegeven. Als X dus wel komt spelen de
volgende dag dan zijn dit extra uren en worden ook derhalve zo gefactureerd.
De medewerkers van Leutje Laiverds worden flexibel ingeroosterd en krijgen uiterlijk de
vrijdag voor de nieuwe week hun werkrooster toegestuurd. Een extra kind op de groep
kan betekenen dat er meer medewerkers ingeroosterd moeten worden.
(Uren ruilen kan altijd binnen dezelfde maand. Je kunt ze niet mee nemen naar de volgende
maand.)

Ik haal mijn kind vandaag niet om 16:00 uur op zoals door gegeven maar
om 14:00 uur, moet ik dan wel tot 16:00 uur betalen?
Ja. De oorspronkelijk afgesproken eindtijd word in rekening gebracht.
Mocht u uw kind later halen dan 16:00 uur dan worden de uren die u later bent
opgeschreven en in rekening gebracht.
Ik moet morgen plotseling vroeger beginnen met werken kan ik mijn kind
eerder brengen?
Ja. Dat kan natuurlijk gebeuren en wij staan daar uiteraard voor open. Als er een
medewerker ingeroosterd is kan uw kind gewoon eerder gebracht worden.
Tot wanneer kan ik mijn werkuren voor volgende week door sturen?
U kunt tot vrijdag 18:00 uur uw werkuren voor de volgende week doorsturen.
Na 18:00 uur maakt Monique het werkrooster van de medewerkers van leutje laiverds
en leutje BSO. Als u in het weekend nog roosters doorstuurd of begin van de week dan
kan het zijn dat we je niet alle uren kunnen bieden. Bijvoorbeeld als je voor 7:00 uur
opvang wenst of na 18:00 of als er niet genoeg medewerkers ingeroosterd staan.
In dit geval mogen wij de opvangvraag afwijzen.
Wanneer word de ouderbijdrage van mijn rekening geincasseerd?
Rond de 5e van elke maand word de bijdrage van uw rekening geincasseerd.
U dient er zelf zorg voor te dragen dat er voldoende saldo op uw rekening staat.
Mocht de incasso niet goed zijn gegaan of de ouder bijdrage is op de 10e vd maand nog
niet bij ons binnen dan krijgt u van ons een herinnering via de mail.
U dient dan het bedrag handmatig aan ons over te schrijven.
Ik neem geen vakantieopvang af maar toch krijg ik een factuur.
Voordat we een overeenkomst aangaan spreken we een aantal uren af per week.
(bijv BSO- minimaal afname 5uur per week = minimaal afname 20 uur per maand)
Afhankelijk van hoeveel weken per jaar er word afgenomen (40/48/52) komt hier een
X aantal jaaruren uit . De jaaruren word verdeeld over twaalf gelijke facturenmaanden
zodat er Toeslagen aangevraagd kunnen worden.
Elke maand (dus ook in de vakanties) krijgt u een factuur.
Zoals u ook kinderopvangtoeslag ontvangt.
Wat gebeurt er met uren die ik niet heb afgenomen?
Heeft u een reguliere overeenkomst waarop staat dat op vaste dagen uw kind(eren)
komt brengen? Dan komen de niet afgenomen uren te vervallen.
uiteraard kan u uren ruilen (zie hierboven)
Flexibele overeenkomsten delen altijd zelf hun uren in.
Heeft flex aan het einde van het jaar nog uren over dan komen deze ook te vervallen.
In het huishoudelijk reglement, welke te vinden is op de website van leutje laiverds,
kunt u alle afspraken nog eens rustig nalezen

