Kinderopvang High Five!

Nieuwsbrief November 2021
Ouder Commissie (OC) High Five en Moppies
& Muiters
Vanuit de oudercommissie zorgen we dat de
belangen van de ouders en kinderen die
kinderopvang High Five bezoeken zo goed
mogelijk behartigd worden. Mocht je
interesse hebben of wil je meer hierover
weten? Neem dan contact met de OC.
Het mailadres van de locatie High Five is:
oc.high5@gmail.com
Het mailadres van de locatie Moppies en
Muiters is:
oc.moppies@gmail.com
Welkom op High Five:
BSO Boks
Niels, Charlotte
BSO High Five
Myla, Zoë
KDV ’t Kleine ding
Elias

Veel speelplezier op High Five!
Welkom op Moppies & Muiters:
BSO Donderjagers
Tijn
BSO Deugnieten
KDV Draakjes
Sami

KDV Droppies
Zoe, Joey, Antoni, Elena

Veel speelplezier op Moppies &
Muiters
Studiedagen – ziekte – extra opvang
Ook dit schooljaar zullen er weer studiedagen
zijn ingepland op de basisschool van uw kind.
Wilt u extra opvang afnemen? Of uw kind
afmelden voor deze dag? Dit kan heel
gemakkelijk via het ouderportaal.
Ook bij ziekte of een vrije dag willen we
vragen uw kind af te melden d.m.v. te bellen
naar de locatie of uw kind af te melden via
het ouderportaal.
Op deze manier kunnen wij hier rekening mee
houden met het inplannen van onze
medewerkers.
Nieuwe tarieven 2022
Vanaf 1 januari 2022 zal de belastingdienst de
ouders tegemoet komen met een hogere
bijdrage voor kinderopvang. Hierdoor wordt
ook ons tarief verhoogd.
Onze nieuwe tarieven voor 2022 zijn als volgt:
KDV (excl. vak.) € 8,80
KDV (incl. vak.) € 8,64
Flexibele opvang € 9,49
BSO (alleen vak. ) €9,49
VSO
€9,49
BSO (excl. vak.) € 8,30
BSO (incl. vak.) €7,80
Denkt u er aan om deze wijziging ook door te

geven aan de belastingdienst, zodat u de
juiste kinderopvangtoeslag ontvangt?
Luiers
Momenteel is het zo dat u als
ouder(s)/verzorger(s) zelf de luiers mee
brengt naar de opvang voor uw kinderen.
Vanaf januari 2022 hoeft dit niet meer. Vanuit
High Five nemen wij de zorg over voor luiers
en zullen uw kind(eren) verzorgen met onze
luiers.
Heeft uw voorkeur voor eigen meegebrachte
luiers, is dit uiteraard geen probleem.

Ouderportaal
Vanaf januari 2022 zal ons ouderportaal wat u
van ons gewend bent flink uitgebreid worden.
Dit betekend dat u niet alleen de planning van
uw kind(eren) kunt inzien, wijzigingen
doorgeven of dagen kunt afmelden.
U kunt vanaf dat moment ook een overdracht
van uw kind zien, foto’s van leuke momenten
op een dag of van leuke uitjes.
Iedere groep heeft een tablet en kan op deze
manier u als ouder/verzorger zijnde op de
hoogte houden.
Dit betekend dat de schriftjes voor de
kinderen van het kinderdagverblijf komen te
vervallen.

website bij “inloggen ouderportaal”
U kunt wanneer u voor de eerste keer inlogt
zelf een wachtwoord aanmaken en uw
gebruikersnaam is uw e-mailadres wat u bij
ons heeft doorgegeven.
Vervolgens kunt u de
Kidsadmin ouderapp op uw
telefoon of tablet downloaden
(code 1327) en u aanmelden met
het gebruikersnaam en wachtwoord wat u
eerder heeft aangemaakt op de computer.
Zou u zo vriendelijk willen zijn om zoveel
mogelijk gebruik te maken van de
ouderportaal en hier uw (opvang) gegevens
goed te controleren en te wijzigen waar nodig
is?
Kerstvakantie
Wilt u wanneer u vakantieopvang afneemt,
doorgeven of uw kind(eren) wel of niet komen
in de kerstvakantie.
Wanneer wij dit op tijd weten, kunnen wij een
passende planning maken voor onze
medewerkers.
U kunt uw afmeldingen doorgeven via het
ouderportaal of u kunt uw vakantieopvang
doorgeven bij de groepen. Naast de
groepsdeuren hangt een invullijst voor u klaar.
Alvast
bedankt

Mocht u nog geen gebruik maken van de app,
willen we dit zeker adviseren om op de hoogte
te blijven van wat uw kind(eren) mee maakt
op onze opvang.
Kidsadmin ouderapp
dowloaden
Als ouder(s)/verzorger(s)
kunt u gebruik maken van
het ouderportaal gekoppeld
aan Kidsadmin. Het programma
wat wij gebruiken voor onze administratie.
Logt u voor de eerste keer in, dan doet u dit
met de computer.
U vindt de link op de homepage van onze

Met vriendelijke groet,
Team High Five!
Ramona, Chris, Ellen, Ilke, Judith N. Anouk,
Chantal, Kim, Roswitha, Floor, Judith S, Emmy,
Margreet, Sam, Mayke, Mardy, Vera, Margot,
Carmen, Moniek en Bas.

