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7 november 2016
Aan: organisatoren van opvang van baby’s en peuters, lokale besturen en scholen

Beste,
Werk je in kinderopvang van baby’s en peuters? Of ben je er professioneel bij betrokken?
Schrijf je dan zeker op de Nieuwsbrief Kinderopvang van Kind en Gezin.
(Ben je al ingeschreven, dan hoef je dit nu niet opnieuw te doen.)

WAT IS HET VERSCHIL MET EEN SNELINFO?
Kind en Gezin beperkt de snelinfo’s tot informatie die enkel voor jou is bestemd en die heel
belangrijk is.
Bijvoorbeeld als je iets moet doen om je subsidies te verkrijgen, als de regelgeving verandert, als
er een oproep is voor nieuwe plaatsen. Zo overladen we jou niet met info.
De nieuwsbrief bevat meer, zoals informatie over andere sectoren in de kinderopvang en leuke
weetjes.
Je blijft op de hoogte van praktische tools, interessante vormingen of congressen,
projectoproepen, ... In de Nieuwsbrief verneem je ook wat er veranderd is op onze website.

WAAR VIND JE UP-TO-DATE INFO OVER KINDEROPVANG?
De website van Kind en Gezin is dé plek om informatie over kinderopvang te vinden. De info staat
per thema of per praktijk en wordt voortdurend bijgewerkt. Enkele voorbeelden:

-

Alles over de attesten inkomenstarief
Zoek je een procedure of een formulier?
Info over je overeenkomst of reglement
Geneesmiddelen in de opvang toedienen
Hoe je je subsidies kan ramen
De exacte vergunningsvoorwaarden en overgangstermijnen

Nog meer thema’s over kinderopvang of over kinderen kan je op de website ontdekken.
Ook deze nieuwsbrieven van Kind en Gezin interesseren je misschien. Schrijf je hiervoor apart in:

-

Van baby tot kleuter
Over gezinsondersteuning

Met je vragen kan je ook bij de partners van Kind en Gezin terecht.
De nieuwsbrief van oktober gemist? Bekijk hem hier. Hopelijk vind je hem interessant!

Stuur deze e-mail ook gerust door aan je collega’s zodat ook zij op de hoogte blijven.

Vriendelijke groeten,
Kind en Gezin

