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Jarigen van de maand


08/12: Sandrina Dupondt



11/12: Kathleen Simpelaere



12/12: Jeanine Mannaerts



12/12: Maya Van Durmen



24/12: Christa Ingelbrecht



31/12: Laurent Landtmeters
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Vernieuwde website Wieltjeshove

We zijn een maand verder en de website krijgt stilaan vorm. Onze webmasters Lesly, Sofie en An zijn druk in de weer om de laatste aanpassingen in te voeren.
Op de vernieuwde website krijgen jullie als onthaalouder natuurlijk elk een
eigen plaats, zodat bezoekers van de website onmiddellijk de juiste informatie omtrent jullie kunnen vinden. Dit zal ook de zoektocht naar
een onthaalouder in de buurt vergemakkelijken.
Om de juiste informatie op de website te kunnen plaatsen, willen wij graag
van jullie de volgende informatie:
De openingsuren waarop jullie kinderen opvangen, een foto van
jullie, de juiste gegevens waarop mensen jullie kunnen bereiken,
evenementen met de kinderen die jullie eventueel gepland hebben (Sinterklaasfeest, voorleesweek, ed)
Indien jullie een eigen website zouden hebben, mogen jullie dit natuurlijk ook doorgeven, zodat we op onze website een link naar
die van jullie kunnen leggen.
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Verlofregeling 2014

Naar jaarlijkse gewoonte informeren wij jullie wanneer wij er tussen
uitknijpen.
In 2014 zal de dienst voor onthaalouders op volgende dagen gesloten zijn:
Nieuwjaar (1 januari)

woensdag

01/01/2014

Paasmaandag

maandag

21/04/2014

Dag van de Arbeid (1 mei)

donderdag

01/05/2014

vrijdag

02/05/2014

donderdag

29/05/2014

vrijdag

30/05/2014

maandag

09/06/2014

Onze Lieve Heer Hemelvaart
Pinkstermaandag

Jaarlijks verlof van 21 juli tot en met 15 augustus!

Allerheiligen

(1 november)

zaterdag 01/11/2014
wordt genomen op 10/11/2014

Wapenstilstand (11 november)

dinsdag

11/11/2014

Kerstverlof van 24/12/2014 tot en met 31/12/2014

De overige 225 dagen zetten wij ons allen met veel enthousiasme in
om jullie kind(eren) een fijne tijd te laten beleven .
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Vormingen voor onthaalouders

Wij zijn volop bezig met de planning van de vormingen voor volgend jaar. In de
volgende nieuwsbrief zullen jullie de volledige planning kunnen terugvinden.
We willen nu al wel een tipje van de sluier oplichten, zodat jullie reeds deze data
kunnen vrijhouden.


Op 24 januari zal onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie doorgaan in het dorpshuis te Rekkem. We hopen iedereen te mogen verwelkomen voor een hapje en een drankje en een informele babbel.



Op 28 januari zal An uitleg geven over het nieuwe decreet dat vanaf 1 april
van start gaat. Daar dit toch gaat over de vergunningsvoorwaarden van
jullie job, hopen we dat iedereen aanwezig zal zijn. Ook dit zal doorgaan in
het dorpshuis te Rekkem.

Voor beide avonden volgt nog een uitnodiging in de volgende nieuwsbrief.
Wat zit er nog in de pipe-line voor jullie wat betreft vorming?


In februari zal An uitleg geven aan alle samenwerkende onthaalouders over
de nieuwe richtlijnen inzake het federaal voedselagentschap.



Maart wordt voorbehouden voor Dr Moerman die jullie zal wegwijs maken in
jullie EHBO-kistje



Vanaf volgend jaar zal er gestart worden met Lerende Netwerken, waarbij
onthaalouders van 1 regio op regelmatige basis samen komen om te praten
over gerelateerde onderwerpen en samen een oplossing zoeken voor specifieke problemen. De eerste regio waar gestart zal worden met Lerende
Netwerken zijn de onthaalouders van Menen.



In juni worden alle onthaalouders uitgenodigd door Johan Carnel om samen
met hem deel te nemen aan de zandbakoefening. Deze oefening bestaat
eruit om na te gaan wat er leeft bij onthaalouders. Verder kan er aan bod
komen wat er kan en niet kan gedurende de eerste drie levensjaren van het
kind.
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Het tuinfeest van DVO Wieltjeshove gaat door in juli. We hopen dat
er iemand zijn/ haar tuin wil openstellen om ons te ontvangen. Bij
deze dus een warme oproep naar alle onthaalouders met de
vraag bij wie van jullie het tuinfeest mag doorgaan?



Wie er op de vorige vorming bij was, zal het zeker beamen, snoezelen is plezant en alle kinderen genieten ervan. Tijdens de vorige vorming van snoezelen zagen we voornamelijk wat snoezelen nu juist
inhoudt. Tijdens deze vorming willen we zelf actief aan de slag gaan
en samen met jullie een aantal snoezel-attributen in elkaar knutselen. Deze vorming is voorzien voor het najaar.

Wist-je-datjes



Eind november werd vanuit Wieltjeshove de laatste vorming voor
2013 georganiseerd:”Bouwen aan een sterke fundering”. Heel wat
collega’s volgden deze opleiding. In bijlage kunnen jullie de powerpoint terugvinden.



Groeimee.be groeit! Na vijf jaar was het tijd voor een spiksplinternieuwe website. Maar Groeimee.be blijft een site met betrouwbare
informatie over opvoeden en opvoedingsondersteuning. Iedereen
met vragen over het opvoeden van kinderen en jongeren kan er terecht. Ouders en personen werkzaam in de kinderopvang vinden er
informatie over specifieke thema’s, vaak voorkomende opvoedingsvragen en antwoorden en een kalender met wat er te doen is in de
eigen buurt.
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Berekenen ouderbijdrage
Met ingang van het nieuwe decreet verandert ook de berekening van de ouderbijdrage.
We willen jullie in deze nieuwsbrief reeds informeren, zodat jullie kunnen antwoorden op eventuele vragen van de ouders.
In bijlage vinden jullie een affiche waarop ouders worden aangespoord om zich
te registreren en zich aan te melden.
Mogen wij jullie vragen om deze affiche uit te
hangen in jullie kinderopvang.

De ouders worden eveneens op de hoogte gebracht van deze vernieuwde werkwijze bij de facturatie van de maand november
Wat verandert er concreet?
Vanaf januari 2014 moeten alle ouders die
voor kinderopvang betalen op basis van het
inkomen de berekening zelf doen via
‘Mijn Kind en Gezin’ op www.kindengezin.be
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Wat verandert er?
Voortaan moeten de ouders een profiel aanmaken op de website van
Kind en Gezin en inloggen met hun e-ID (identiteitskaart) of federaal token.
Hierdoor worden de inkomensgegevens en de gegevens over de gezinssamenstelling automatisch weergegeven in de berekeningsmodule op de
website van Kind en Gezin (vanaf 2 december 2013) .
Eens geregistreerd ontvangen de ouders een attest met het inkomenstarief. Dit document moeten ouders bezorgen aan de dienst
voor 15 januari 2014.
Welke voordelen beoogt Kind en Gezin voor de ouders?
Ouders moeten hun aanslagbiljet(ten) niet meer opzoeken en kopiëren,
omdat deze gegevens automatisch worden opgeladen. Enkel het document met het inkomenstarief moet aan de dienst bezorgd worden. Het inkomen is niet langer bekend bij de dienst.
Indien ouders bij deze overschakeling problemen ervaart, mogen
zij steeds contact opnemen met de dienst
Regio Rekkem: elke dindsdag van 16u tot 18u
Regio Wervik, Kruiseke, langemark:
elke dinsdag van 16u tot 18u
Regio Moorsele, Geluwe: elke woensdag van 16u tot 18u
Regio Menen, Lauwe, Wevelgem, Gullegem:
elke vrijdag van 16u tot 18u

Omdat 2014 een overgangsjaar is naar het nieuwe decreet toe,
willen we jullie toch vragen om de aanslagbiljetten (aanslagjaar
2012—inkomstenjaar 2011) op te vragen aan alle ouders.
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An vertelt

Een nieuwe uitdaging voor iedereen die werkzaam is in de kinderopvang:
het decreet voor de voorschoolse opvang is definitief goedgekeurd.

Vele vingers gaan de lucht in want iedereen heeft vragen.
Ik zal op dinsdagavond 28 januari 2014 proberen hierop te antwoorden. Er zijn echter nog veel onduidelijkheden, nog veel
open vragen waar Kind en Gezin zich nog moet over buigen
maar wat ik weet zal ik meedelen. De onbeantwoorde vragen
neem ik dan mee.
We gaan er samen voor!
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