Nieuwsbrief wiemkes
KROKUSVakantie 2019

WAT DOEN WE IN DE KROKUSVAKANTIE?
De begeleiding van de kleuters houdt van feestjes! Feesten jullie mee?
De 7-12 jarigen openen een museum in de Wiemkes, maar er lijkt één en ander mis te lopen. Hopelijk
komt dat goed…
Alle info over de activiteiten en menu vind je terug via de website: www.oostrozebeke.be / Leven &
werken / Kinderopvang & onderwijs / Buitenschoolse kinderopvang De Wiemkes.

START RESERVERINGSPERIODE PAASVAKANTIE
Opvang nodig in de paasvakantie en je wil zeker zijn van je plaats?
Reserveren voor opvang in de eerste week (8-12 april) kan tot en met 1 april 2019.
Reserveren voor opvang in de tweede week (15-19 april) kan tot en met 8 april 2019.
Info of hulp nodig? Vraag dit gerust aan de balie.
Breng zeker je login en paswoord mee.

WIEMKESTEAM
Dubbelleuk nieuws in het Wiemkesteam: zowel Sylke als Annelies zijn zwanger. Daarom zie je hen nu
aan het werk bij de 7-12 jarigen. Dit betekent ook dat er nog wat verschuivingen zijn. Evelien, vaste 7+
begeleidster, zal tijdelijk in het kleuterteam werken.
De andere 7+ begeleidsters gaan ook af en toe bijspringen in het kleuterteam.
Aan 6 maanden zwangerschap blijven Sylke en Annelies thuis en worden ze vervangen door nieuwe
begeleid(st)ers.
Een ware babyboom in de Wiemkes!! 

VOEDINGSALLERGIE OF ANDERE ALLERGIE?
Heeft je kind een allergie? Dan weten wij dat graag.
We maken hierover afspraken met de ouder(s).
Als het een voedingsallergie is, dan bekijken we welke mogelijke alternatieven we zelf kunnen
aanbieden.
We vragen bij voedingsallergieën wel een doktersattest.

HEB JE EEN BEMERKING, VERZUCHTING, KLACHT OVER ONZE WERKING?
We doen elke dag ons best om van de Wiemkes een goede opvang te maken voor je kind.
Dat er ruimte voor verbetering is, dat weten we zeker.
Jij kan ons hiermee helpen.
Je mag ons dit gewoon vertellen, zowel aan de begeleiding als aan de coördinatoren.
Je mag ons ook bellen op of mailen.
Ouders kunnen ook een schriftelijke klacht indienen bij het gemeentebestuur. Dit kan:




per brief naar het college van burgemeester en schepenen, Ernest Brengierstraat 6, 8780
Oostrozebeke;
via e-mail naar gemeente@oostrozebeke.be;
per fax naar 056 67 11 27.

Als de ouders zich niet kunnen verzoenen met de afhandeling van de klacht door het college van
burgemeester en schepenen, kunnen zij zich wenden tot de klachtendienst van Kind en Gezin.





adres klachtendienst Kind en Gezin: Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel.
telefoonnummer 02 533 14 14;
faxnummer 02 534 14 48;
e-mail: klachtendienst@kindengezin.be

PEUTERRUIMTE BIJ DE KLEUTERS
Vanaf maandag 4 maart openen we de nieuwe ruimte voor de allerkleinsten. Hier zullen de peuters
regelmatig kunnen spelen, wanneer de werking het toelaat.
Misschien merkten jullie ook al de nieuwe symbolen op in de verschillende ruimtes en bij de
kapstokken? Dit gebruiken we als hulpmiddel zodat de kinderen, maar ook ouders en begeleiding,
gemakkelijker de jassen en andere spullen kunnen terugvinden.
Kikkers zijn de peuters.
Eenden zijn de kinderen van de eerste kleuterklas.
Vissen zijn de kinderen van de tweede kleuterklas.
Zwanen zijn de kinderen van de derde kleuterklas.

Kaboutergroeten
Het Wiemkesteam

