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Beste ouders / verzorgers,
In deze nieuwsbrief weer de laatste ontwikkelingen bij Popeye:
Warme maaltijd op Popeye?
Op verzoek van een lid van de oudercommissie, wil ik inventariseren of er
belangstelling is onder ouders van de verschillende locaties van Popeye voor gezonde,
warme maaltijden voor de kinderen.
Ik heb informatie opgevraagd bij twee organisaties in Nederland die dit voor de
kinderopvang kunnen verzorgen: ‘Apetito’ en ‘Lekker en vers’. Beide organisaties
kunnen maaltijden bieden die gekoeld of bevroren vervoerd worden en op de groep
opgewarmd kunnen worden in een oven. In de bijlagen bij deze nieuwsbrief vind je
meer informatie van beide organisaties. Zij kunnen ook rekening houden met
dieetwensen.
Wij willen graag weten of hier voldoende belangstelling voor is. Als er per dag
minimaal 10 kinderen op een locatie meedoen, is het rendabel voor deze organisaties
om bij Popeye te leveren voor een prijs van ongeveer 3 euro per maaltijd.
Wil je voor 1 juni mailen aan directie@bsopopeye.nl als je belangstelling hebt en
daarbij ook aangeven:
of je voorkeur hebt voor één van beide aanbieders en
voor welke dagen en voor hoeveel dagen per week en
of je er ook in de vakantieopvang gebruik van wil maken?

De uitkomsten van deze enquête bespreek ik met de oudercommissies op dinsdag 20
juni. Bij voldoende belangstelling zouden we dan na de zomervakantie kunnen
starten.
Flexkids
Op ons kantoor zijn medewerkers inmiddels druk bezig met de voorbereidingen om
met het nieuwe softwareprogramma Flexkids te starten. Flexkids biedt onder andere
de mogelijkheid voor ouders om via een app in te loggen bij het ouder-portaal zodat
je zelf makkelijker informatie aan Popeye kan doorgeven (afmeldingen,
bijzonderheden voor die dag, adreswijzigingen enzovoort). Ook het sturen van foto’s
en berichtjes van medewerkers van Popeye aan ouders is een extra, leuke
mogelijkheid. Daarnaast denken wij dat we veel efficiënter kunnen werken doordat de
presentielijsten voortaan digitaal bijgehouden worden en alle informatie meteen op de
groepen en kantoor beschikbaar is.
Op dit moment vraagt het nog veel extra tijd aan inwerken en implementeren, maar

