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Urenregistratiesysteem CoCo 

 

Deze week wordt er door de leverancier 

een update gedaan aan het 

urenregistratiesysteem. De belangrijkste 

wijziging is dat het 

urenregistratiesysteem nu ook makkelijk 

te gebruiken is op mobiele apparaten 

(tables/smartphones). Omdat bijna de 

helft van alle bezoeken aan het 

urenregistratiesysteem via een mobile 

wordt gedaan, is dit een update die het 

gebruik van het systeem voor veel gast- 

en vraagouders nog een stukje 

gebruikersvriendelijker zal maken. De 

layout is hierbij licht aangepast. De 

oranje balk zal verdwijnen, en de 

achtergrond (nu nog donkergrijs) wordt 

wat lichter. 

 

GGD Controle 

 

De GGD heeft deze maand de jaarlijkse 

controle bij ons Gastouderbureau gedaan. 

Alles was prima in orde! 

Dit strookt ook met de visie van ons 

bureau: Kwaliteit voorop. 

 

Workshop: Communiceren met je 

kind, als praten nog niet lukt 

Kleine kinderen willen graag van alles aan 

jou vertellen. Praten lukt nog niet, hoe 

kunnen ze er dan voor zorgen dat je hen 
begrijpt? Door middel van gebarentaal. 

De motoriek van de handjes is al op hele 

jonge leeftijd (vanaf 8 maanden) 

ontwikkelt, terwijl de fijne motoriek, waar 

het praten onder valt, pas veel later 

komt. Door je gesproken taal te 
ondersteunen met gebaren geef je je  

 

 

 

 

 

 

 

 

kind als baby al de mogelijkheid om met 
jou te communiceren. Handig, én leuk! 

Op 9 juni 2015 kan je als gastouder  

meedoen aan een workshop 

babygebaren. In deze workshop leert een 

docente babygebaren 

(www.babygebaar.nl ) je alles over baby- 

en kindergebarentaal. Naast de theorie 

leer je natuurlijk zelf ook een aantal 

gebaren en bekijk je filmpjes met 

voorbeelden. Je gaat met genoeg 

inspiratie naar huis om direct thuis met je 

(gast)kind te kunnen gaan gebaren. 
 

Automatische Incasso 

 

Binnenkort bieden wij de mogelijk tot 

automatische incasso. Via automatische 

incasso betaalt u iedere maand 

automatisch uw nota voor 

gastouderopvang aan CoCo.  U heeft 

geen omkijken meer naar uw betaling 

aan uw gastouder.  

 

Voorkom aanmaningen. 

Dankzij automatische incasso is uw 

betaling altijd op tijd. U krijgt dus geen 

herinneringen en aanmaningen meer als 

er een keer iets mis gaat met de betaling. 

Dat scheelt u zorgen en ons veel onnodig 

werk.  

 

Betrouwbaar. 

Automatische incasso is heel 

betrouwbaar. Het bedrag wordt iedere 

maand op dezelfde datum van uw 

rekening afgeschreven. Zo kunt u altijd 

op hetzelfde moment controleren of de 

betaling juist heeft plaatsgevonden.  

Wij informeren u binnenkort. 

 

 

 

Els Staal en Janetta Postma 

http://www.babygebaar.nl/

