KO JABADABADOE
RUILBRIEF
Kinderopvang - Bso - Peuteropvang

Voor het ruilen van dagen
Jabadabadoe biedt u de mogelijkheid tot het ruilen van contract dagdelen en CAO feestdagen binnen
12 maanden onder de onderstaande voorwaarden.
Let wel: Het ruilen is een service en geen recht. Wij en de leidsters realiseren ons dat het niet door
kunnen gaan van een ruildag voor u als ouder heel vervelend kan zijn.

Ruilen bij Jabadabadoe kan mits:
 de ruilbrief minimaal 5 werkdagen voor de te ruilen dag bij de groepsleidster wordt ingeleverd.
 de ruiling van de contract dagen en CAO feestdagen binnen 12 maanden plaats vindt.
 er plaats is op de groep, dit gaat in overleg met de groepsleidsters.
 de groepsleidster de ruilbrief heeft getekend voor akkoord.

NB: een eenmaal geruilde dag is bindend, terug ruilen kan alleen in overleg met de leidster en dan
wanneer er plaats is op de groep.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Afhandeling op groepen/ kantoor:

Ruiling aangenomen door:
Opties:
1. Ruiling is goedgekeurd
2. Ruildag kan niet, in de gaten houden
of later nog plek vrij komt
3. Ruiling in de toekomst,
datum onbekend

kids@min
ruiling invoeren
Te ruilen dag uithalen
als ruiling
Te ruilen dag uithalen
als ruiling

Ruilbrief opruimen
In ruilmap op de groep
in laatje ruilingen op
kantoor
In ruilmap op de groep
onder “tegoed”
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Ruilen van dagen voor:
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Vaste dag datum:
Ruilen met datum:
Op groep

Te ondertekenen voor akkoord door leidster Jabadabadoe.
Datum:
Naam groepsleidster:
Handtekening groepsleidster:

NB: een eenmaal geruilde dag is bindend, terug ruilen kan alleen in overleg met de leidster en dan
wanneer er plaats is op de groep.

Gedeelte voor de ouder

……………………..……………………………………………………….………………………….…………
Gedeelte voor KDV
Ruilen van dagen voor:
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vaste dag datum:
Ruilen met datum:
Op groep

Te ondertekenen door ouder/verzorger.
Datum:
Naam ouder/verzorger:
Handtekening ouder/verzorger:

Gaat akkoord met de voorwaarden vermeld op de achterzijde van deze brief.
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Vrijdag

