
     

               

DOT Nieuwsbrief 
juni 2022 

Nieuwsbrief voor onze vraagouders en gastouders 

 

 
E-learning 
 
Veel gastouders zijn flink aan de slag met e-learning via DOT gastouderbureau. Hier zijn wij erg blij 

mee en vinden het fijn dat jullie je verder blijven ontwikkelen in de kinderopvang.  Mocht het zo zijn dat 

je over een bepaald onderwerp een e-learning zoekt, laat het ons weten, dan kunnen wij op zoek naar een 

passend aanbod. 
 
 
Loes – Nieuwe bemiddelingsmedewerker 
 

 

Een groot aantal ouders hebben Loes al aan de telefoon gehad. Zij is sinds april 

bemiddelingsmedewerker bij DOT. Loes voert voornamelijk de evaluatie gesprekken met de ouders en 

maakt hier een verslagje van. Dit verslag komt te staan in Portabase onder : downloads → overig 

 

 
Stijging bureaukosten vanaf juli 2022 
 
Helaas heeft ook DOT te maken met de stijging van vele kosten. Daarom zijn we genoodzaakt om de 
bureaukosten te verhogen. 
 
Vanaf 1 juli zal de prijs van de bureaukosten voor nieuwe klanten stijgen naar €27,50 per gezin per 
maand voor opvang bij de gastouder thuis. Voor nieuwe klanten die een gastouder aan huis hebben, zal 
de prijs stijgen naar €37.50 per gezin per maand.  
 
Voor bestaande klanten zal deze stijging ingaan per 01-01-2023. 
 
Indien u een nieuwe berekening wenst voor het gemiddelde uurtarief, kunt u dit via de mail doorgeven. 

 



     

               

 
Oudercommissie 
 
DOT zoekt leden om samen een oudercommissie op te starten. 

 

Oudercommissieleden praten met elkaar over : 

 

• Het beleid dat wordt gevoerd inzake het door de gastouder te voeren pedagogisch beleid; 

• Voedingsaangelegenheden van algemene aard;  

• Het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid of gezondheid;  

• De vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten; 

• Wijziging van de prijs van kinderopvang. 

 

Hebt u interesse om deel te nemen aan de oudercommissie, stuur dan een mail naar 

info@dotgastouderbureau.nl 

 
 
Kiddi app 
 
Met de KIDDI-app krijgen medewerkers van kinderopvang eenvoudig toegang tot informatie over 

infectieziekten en hygiënerichtlijnen.  

 

Wil je weten wat je moet doen als er meerdere kinderen last hebben van diarree en/of braken? Weet je 

hoe krentenbaard eruit ziet? Op deze en vele andere vragen over hygiëne en infectieziekten geeft de 

KIDDI-app antwoord. 

 

Waar kan ik de app downloaden? Download de Android versie van Google Play. Download de IOS 

versie van Itunes store. 

 

De app bevat de volgende onderdelen: 

- Infectieziekten ABC: korte uitleg per infectieziekte. 

- Hygiëne: informatie en instructies over hygiëne. 

- Wanneer melden: informatie over wanneer je welke infectieziekte moet melden aan de GGD. 

- Gezondheid: informatie over gezondheid op kindercentra. 

- Contact: contactgegevens van GGD’en in Nederland. 

- Zoeken: zoeken in de app. 

 

De inhoud van deze app is gebaseerd op de RIVM-LCHV Hygiënerichtlijn voor kinderdagverblijven 

(kdv), peuterspeelzalen (psz) en buitenschoolse opvang (bso). 
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Verhuizing DOT gastouderbureau 
 
Per vrijdag 15 juli zal het adres van DOT gastouderbureau wijzigen naar : Novemberstraat 67, 1335EZ 

Almere. 

 
Zomersluiting 
 
De zomersluiting van DOT is dit jaar van 8 augustus 2022 t/m 26 augustus 2022. Tijdens deze sluiting is 
DOT telefonisch en per mail niet bereikbaar. DOT is wel bereikbaar via de mail met betrekking tot zorgen 
over kindermishandeling.   

 
Sluitingsdata 2022 / 2023 
 

• 8 augustus 2022 t/m 26 augustus 2022** 
• 24 dec 2022 t/m 8 jan 2023 ** 

 
*Telefonisch niet bereikbaar, wel via de mail 
** Telefonisch en via de mail niet bereikbaar 

 
De facturatie en uitbetalingen blijven doorlopen. 
Uitbetaling vinden plaats op dinsdag en vrijdag. 

 
Contact 
 

Adres: Septemberstraat 47, 1335 EA Almere 
Email: info@dotgastouderbureau.nl 
Tel: 06-833 46 275 (ma t/m vrij 09:00 – 17:00) 
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