Nieuwsbrief Oktober Gastouderopvang ’t Elfje

Beste ouders en verzorgers,

28 September 2019

Als ik naar buiten kijk, gaat de wind flink tekeer door de bomen hier voor! De herfst is dan
ook weer begonnen. Tijdens het wandelen verzamelen we mooie ‘herfstschatten’. Er is een
herfst thema hoekje ingericht en we gaan vast nog wel in plassen stampen aankomende
weken! Tijd voor kopjes thee en versgebakken appeltaart 😉

Geboortenieuws:
Op 12 September is Sam zijn kleine broertje Noah geboren! We hebben een mooie slinger
geknutseld, en ook al een kleinigheidje langs gebracht en even lekker geknuffeld… Welkom
op de wereld lieve Noah! Nog even verder kroelen bij papa en mama voordat je bij ons komt
mee spelen samen met je grote broer!

Kinderboekenweek:
De kinderboekenweek komt er weer aan: van 2 t/m 13Oktober is het zo ver! Het thema dit
jaar is ‘Reis mee’. Er zijn zoveel leuke boekjes te vinden, dit jaar lezen wij uit het boek: Hond
op reis. Voor elk kindje ligt er een mini exemplaar klaar, om thuis ook fijn te lezen!

Jarige Kindjes:
Deze maand hebben we weer 2 jarigen in ons midden! Op 9Oktober wordt Lars 2 jaar en de
30ste is Luca aan de beurt voor zijn 2e verjaardag! Van harte gefeliciteerd allebei. We gaan er
een leuk feestje van maken!

Welkom Karolina!
Afgelopen week is Karolina(1) bij ons gestart. Karolina komt tijdelijk (tot Maart) bij ons
spelen op de maandag! Daarna gaat ze naar gastouder Stephanie. Ze voelde zich gelukkig
meteen thuis tussen alle kindjes! Op naar veel speelplezier samen…

Tarieven 2020:
Ieder jaar worden de maximaal te vergoeden uurtarieven voor de kinderopvangtoeslag
geindexeerd. De maximaal te vergoeden uurprijzen worden verhoogd met 1,89%.
Het tarief bij ’t Elfje wordt vanaf 1 Januari 2020 €5,40 (bso €5,65) per uur.

Vakantiesluiting 2020:
(Nationale) feestdagen:
Nieuwjaarsdag: Woensdag 1 Januari
Pasen: Zondag 12 + Maandag 13 April
Koningsdag: Maandag 27April*
Hemelvaart: Donderdag 21 Mei
Pinksteren: Zondag 31 Mei + Maandag 1 Juni
Zondag 1 November (Tycho jarig)
Kerstmis: Vrijdag 25 + Zaterdag 26 December
*Valt in onderstaande vakantieweken

Vakantieperiode 2020:
Week 17
Maandag 20 April t/m Maandag 27 April
Week 29/30/31
Zaterdag 11 Juli t/m Zondag 2 Augustus
Week 53
Maandag 28 December t/m zondag 3 Januari
Dit was het weer voor deze keer!
Groetjes Elvera,
Gastouderopvang ‘t Elfje

