Nieuwsbrief februari 2016
Beste gastouders en vraagouder(s),
Het nieuwe jaar is weer begonnen en hoe! Op 20 januari heeft de GGD de jaarlijkse controle bij GO
Kidz uitgevoerd. Ook is de oudercommissie in 2016 gestart. De Belastingdienst heeft voor dit jaar
290 miljoen extra uitgetrokken voor kinderopvang en in 2017 wordt het nog meer. Eindelijk! Dus dit
belooft een topjaar te worden.
Controle GGD
GO Kidz heeft onlangs de jaarlijkse inspectie van de GGD gehad en inmiddels is de officiële
goedkeuring weer ontvangen. Het inspectierapport is weer te lezen op www.gokidz.nl/documenten.
Veel gastouders stellen de vraag wanneer ze (weer) worden bezocht. De GGD gaat 5 % van alle
gastouders elk jaar bezoeken en dit kan zowel aangekondigd dan wel niet aangekondigd
plaatsvinden.
Oudercommissie
Elk kindercentrum of gastouderbureau is wettelijk verplicht een oudercommissie in te stellen. Op dit
moment kan ik met trots melden dat de oudercommissie gestart is! Zij zullen zich in de volgende
nieuwsbrief voorstellen.
EHAK(Eerste Hulp aan Kinderen)
Op 29 maart start de cursus EHAK ism EHBO-Deventer. U kunt hieraan nog deelnemen. Voor meer
informatie mail naar info@gokidz.nl
Leges gemeentes
Er zijn gemeenten die leges heffen voor het inschrijven of wijzigen van gastouderopvang.
De kosten hiervoor kunnen niet verhaald worden op GO Kidz.
Wil je weten welke leges er worden berekend door de gemeente(s) bekijk dan
www.gokidz.nl/documenten.
Jaaropgaven 2015
Alle jaaropgaven zijn inmiddels verstuurd. Deze worden eenmalig verstrekt. Bewaar deze dus goed!
Facebook
Heb je de facebooksite van GO Kidz al geliked? Er wordt regelmatig iets geplaatst.
Gesloten
Gedurende de voorjaarsvakantie is GO Kidz gesloten. De betalingen en dringende zaken zullen
uiteraard wel opgepakt worden. Alle andere zaken zullen weer na 7 maart opgepakt worden.

Met vriendelijke groet, Kirsten
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