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Nieuwe prijslijst voor 2018
Bij deze nieuwsbrief zit een nieuwe prijslijst. Voor het eerst in 3! jaar tijd verhogen we de 
prijs voor de opvang. We hebben onze prijzen moeten verhogen omdat alles duurder wordt
en onze kosten ook gewoon doorgaan. 
De eisen wat betreft leidster-kindratio worden in 2018 strenger en er zullen vaker meer 
mensen op de groep staan. Ook moeten alle leidsters die op enig moment met baby's 
werken verplicht een bijscholingscursus doen. Omdat we bij Little Family overal inzetbaar 
zijn betekent het dat we deze bijscholing allemaal gaan volgen. Ook dit kost veel geld maar 
komt ten goede aan jullie kinderen.
De belastingdienst gaat voor de BSO maximaal €6,95 vergoeden, onze uurprijs wordt €6,90.
Voor de KDV wordt de maximale vergoeding €7,45, onze uurprijs wordt €7,40.

Donderdag 14 december cursus EHBO
De medewerkers van Little Family gaan donderdagavond 14 decembereen EHBO cursus 
volgen. We vragen jullie om je kind (eren) vóór 18.00 uur op te halen zodat we op tijd bij de
cursus kunnen zijn. Mocht dit onverhoopt niet lukken geef het dan alsjeblieft even door.

Nieuwe Leidster 
Vanaf maandag 11 december komt Latoya ons team versterken. Latoya heeft een aantal 
jaar geleden stage gelopen bij Little Family. Zij had al eerder aangegeven dat ze graag bij 
ons wilde komen werken. Omdat er nu voldoende uren voor haar beschikbaar zijn heeft ze 
de stap gezet. Latoya zal zowel op de BSO als de KDV worden ingezet. 

Kerstviering woensdag 20 december
We vieren weer kerst samen met alle kinderen bij de BSO.
Kinderen die niet op de woensdag komen mogen tussen 16.00 en 16.30 gebracht worden. 
Om 18.00 uur kan je je kind weer ophalen.
We vragen alle ouders om iets lekkers te maken. De inschrijflijsten hangen in de hal van de
BSO en van de KDV. Het eten kan evt. 's morgens afgegeven worden op de KDV.
Komt je kind niet, laat het dan even weten voor woensdag 19 december!

De medewerkers van Little Family wensen iedereen:


