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KinderOpvang De Vlinder
WELKOM 
Hoera, de vierentwintigste nieuwsbrief is uit!  

De vakantieperiode is aangebroken en dat 
betekent dat we elk op onze beurt mogen 
genieten van een tijd van ontspanning. Even 
afstand nemen van de dagelijkse dingen doet 
iedereen goed! In deze maand is er natuurlijk 
ook weer een nieuwsbrief, want er blijven - 
ook in de zomertijd - onderwerpen die we 
graag met jullie delen, zodat iedereen op de 
hoogte blijft van het reilen en zeilen op het 
kinderdagverblijf. 
 
Veel leesplezier!!!!!  
 
Met zomerse groeten, 
Petra    

PERSONEEL 
Binnen ons team zijn er een aantal 
zieken/zwangerschappen, dit zult u al wel 
gemerkt of gezien hebben. We proberen dit 
zo goed mogelijk op te vangen. We hopen op 
uw begrip. 
Maartje zou na de vakantie op 
zwangerschapsverlof gaan, maar door 
klachten heeft ze zich al eerder ziek moeten 
melden. We wensen haar heel veel succes! 
 
Melanie is ook nog volledig in de ziektewet. 
Ze komt regelmatig om contact met de 
kinderen te blijven houden. We hopen dat er 
spoedig herstel plaats vindt! 
 
Janneke is in verwachting van haar 3e kindje. 
Haar contract loopt tot 3 oktober. De 
uitgerekende datum is 9 december. We 
hopen haar natuurlijk weer terug te zien. 
 
Petra kan momenteel ook niet veel in de 
groep werken i.v.m. frozen shoulder. 
Daardoor kan ze veel werkzaamheden 
moeilijk of niet uitvoeren. 
Met het hele team proberen we er alles aan 
te doen om alles goed te laten verlopen! 
Vakantie is dus geen overbodige luxe, we 
gaan er heel erg van genieten en hopen na 
de vakantie met veel energie weer aan de 
slag te kunnen! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veranderingen toezicht Onderwijsinspectie 
VVE 

De Onderwijsinspectie gaat vanaf 1 
augustus 2017 werken met zogenoemde 
Onderzoekskaders. Hierdoor verandert het 
toezicht van de inspectie voor onder meer 
voor- en vroegschoolse educatie en primair 
onderwijs. 

De inspectie van het onderwijs houdt ook 
toezicht op de kinderopvang en op voor- en 
vroegschoolse educatie (vve). 
In de Onderzoekskaders staat beschreven wat 
de inspectie onderzoekt en hoe. Per 
onderwijssector is een apart kader opgesteld. 
Voor alle sectoren staan de volgende drie 
vragen centraal: Wat gaat er goed? Wat kan er 
beter? Wat moet er beter? Dat meldt 
de Nationale Onderwijsgids. 
Voorschoolse educatie 
In het Onderzoekskader van primair onderwijs 
en voorschoolse educatie staat: ‘De inspectie 
van het onderwijs houdt toezicht op de 
kinderopvang en op voor- en vroegschoolse 
educatie (vve). Daarnaast houdt de inspectie 
interbestuurlijk toezicht op de taken en 
verantwoordelijkheden van gemeenten in het 
kader van de wet- en regelgeving kinderopvang 
en peuterspeelzalen. (…) De inspectie houdt 
toezicht op de kwaliteit van de vve in voor- en 
vroegscholen en op de wijze waarop de 
gemeenten de verplichtingen aangaande het 
gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 
(goab) nakomen.’ 
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KinderOpvang De Vlinder
KABINET start onderzoek naar dalende 
vaccinatiegraad 

Omdat de vaccinatiegraad voor het derde 
opeenvolgende jaar is gedaald, met 
ongeveer een half procent, wordt er in 
opdracht van het kabinet een onderzoek 
gestart naar waarom steeds meer ouders 
hun kinderen niet laten inenten. Als deze 
trend zich doorzet, neemt de kans op een 
mazelenuitbraak in de toekomst toe. 

Als deze trend zich doorzet, neemt de kans op 
een mazelenuitbraak in de toekomst toe. 
Deze dalende vaccinatiegraad vergroot het 
risico op toekomstige uitbraken, met name van 
het zeer besmettelijke mazelen. De licht 
dalende trend geldt voor alle vaccinaties in het 
Rijksvaccinatieprogramma voor zuigelingen, 
kleuters en schoolkinderen. Dat melden 
verschillende media. 
Angst voor vaccinatie 
‘De onderzoekers moeten zich onder andere 
buigen over de vraag wat de beste manier is 
om ongegronde angst voor vaccinaties weg te 
nemen’, schrijft minister Edith Schippers 
(Volksgezondheid) aan de Tweede Kamer. 
Volgens het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) neemt het 
risico op een mazelenuitbraak toe met een 
dalende vaccinatiegraad. Het RIVM verwacht in 
Nederland geen uitbraak op korte termijn, 
aangezien nog steeds bijna 95 procent van de 
bevolking is ingeënt tegen mazelen. 
Maatschappelijke trends 
De terugloop in Nederland steekt nog altijd 
gunstig af bij veel andere Europese landen, 
maar er is geen verklaring voor, meldt 
Schippers in haar brief. Ze vraagt zich af of die 
samenhangt met maatschappelijke trends. 
Zogenoemde ‘criticasters’ die zich verzetten 
tegen vaccins en deze verdacht maken, roeren 
zich de laatste jaren steeds meer. 
Norm 
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 
streeft naar een vaccinatiegraad van 95 procent 
voor de eerste en tweede mazelenvaccinatie. 
Die norm wordt in Nederland nu niet gehaald. 
De conclusies uit het onderzoek van de sociale 
wetenschappers worden in december verwacht. 

 

WIST U DAT  
 We een groepstelefoon hebben en 

hopen nog beter bereikbaar te zijn?  
Het nummer is: 06-51037871. 
Handig om op te slaan in je mobiel! 

 Na de vakantie er twee nieuwe 
stagiaires starten, namelijk Fransisca 
en Esile? Ze zullen zich nog aan u 
voorstellen. 

 In de kinderopvang een discussie 
           gaande is over verplicht vaccineren? 
           ‘Als werkgevers werknemers 
           verplichten zich in te enten, druist dat 
           in tegen de wet op de privacy.’  
           Dat vindt Brancheorganisatie 
           Kinderopvang (BK). ‘Hoe ver moet je 
           gaan met het verplicht stellen van 
           vaccineren?’ 

 De leidsters na de vakantie beginnen 
met een opleiding om met de KIJK-
kindvolgsysteem te kunnen werken? 

 
ZOMERWEEK  
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Maandag 3 tot en met vrijdag 7 juli stond in 
het teken van de Zomerweek. 
Onze oudercommisie had zich uitgesloofd om 
er een groot succes van te maken. De hele 
week hebben we elke dag samen met de kids 
gepicknickt (met een pakje drinken en toetje 
hmm..!) en leuke activiteiten gedaan. Zo 
mochten de kids kijken welke voorwerpen er 
in water blijven drijven of juist zinken en had 
de oudercommissie een 'blote voetenpad' 
gemaakt. De kinderen stapten in kratten met 
sop, zand, sponsjes, boomschors en nog veel 
meer. Wat was het leuk! Soms ook een 
beetje spannend.. 
Namens de kids en leidsters: 
Oudercommissie en de mama's en papa's die 
hebben geholpen tijdens de Zomerweek, 
hartstikke bedankt! 
 
PALESTRA 
We hadden een leuk idee met elkaar naar 
Groot Nibbelink te gaan. 
Helaas.. het regende, dus besloten we naar 
Palestra te gaan. 
Wat een leuke ochtend was dat, de kinderen 
hebben heerlijk gespeeld in de ballenbak en 
konden klauteren en klimmen!! 
Ook kwam Bollo nog, dat vonden sommige 
kinderen wel heel spannend en sommige 
kinderen ook heel erg leuk. 
Na een tijdje spelen gingen we weer naar de 
auto. Onderweg daarheen ging het ineens 
heeeeeel hard regenen en dus waren we 
alsnog allemaal kletsnat.. haha!! 
Wat een leuke en geslaagde ochtend. 
Super fijn ook iedereen die mee ging voor 
vervoer en een helpende hand. 

 
OUDERCOMMISSIE 
Hoi allemaal,  
Afgelopen tijd hebben wij als oudercommissie 
alweer 2 leuke activiteiten georganiseerd. Op 
10 mei was er een avondworkshop  

kinder EHBO die ontzettend druk bezocht is. 
Daaruit is het idee ontstaan om een 
inventarisatie te maken voor een 
uitgebreidere cursus. Dus lijkt dit je nuttig en 
leerzaam, geef je op en mail ons op 
ocdevlinderkinderopvang@gmail.com. 
Begin juli hebben we voor alle kindjes de 
zomerweek georganiseerd. Ons eigen 
blotevoetenpad was super spannend….. wat 
voel ik allemaal? Is het zacht, hard of prikt het 
misschien? Daarna ontdekken we samen of 
deze materialen blijven drijven of zinken. En 
tot slot picknicken met lekkere 
verrassingsbroodjes, een toetje en pakje 
drinken. De kinderen, leidsters, helpende 
ouders en wij hebben echt genoten.  Blije 
kinder gezichtjes zijn goud waard en om zo 
betrokken te zijn bij onze eigen kinderen is 
geweldig. Wil jij ook meer meemaken, 
ontdekken hoe het reilt en zeilt achter de 
schermen van onze opvang en mee helpen? 
Meldt je dan snel aan. We kunnen nog leden 
voor de oudercommissie gebruiken maar ook 
helpende ouders tijdens de activiteiten zijn 
super welkom! 

Hopelijk tot snel! 
Brechtje, Marieke, Esther, Charlotte en 
Corine 

De Oudercommissie  
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THEMA’S 
Week 33 t/m 35: Hoe beweeg jij? 
Week 36 t/m 39:  De Kleurentovenaar 
Week 40 t/m 42: Welke dieren ken jij? 
Week 43 t/m 45: Kabouter Spillebeen 
Week 46 t/m 48: Welkom Sinterklaas! 
Week 49 t/m 51: Ooh dennenboom 
 
 
TARIEVEN KINDEROPVANG DE VLINDER 
2017                                                                                                                                                                                   
Dagopvang (11 uren)  €7,10                   
Halve dagopvang (5,5)  €7,80                           
Flexibele opvang   €7,80                         
Extra opvang (buiten reguliere 
openingstijden/losse uren)  €8,80 
Geen administratiekosten of wijzigingskosten 

VAKANTIESLUITINGEN/ FEESTDAGEN 
2017  
 

Bouwvakvakantie 

Kerst/Nieuwjaar 

 

Week 30-31-32 

Week 52 + Maandag 1 
Januari 

 
RUILDAGEN/EXTRA DAGEN 
Ruildagen en extra dagen graag via de mail 
aanvragen. 
 
WE ZEGGEN DAG TEGEN 
We zeggen dag tegen Nico, Sjors, Floris en 
Aaron. We wensen hen heel veel plezier op 
de basisschool. 
 
WELKOM 
We heten Sam, Jayson, Jaimey en Peppe 
van harte welkom bij KinderOpvang De 
Vlinder. 

REGISTRATIENUMMER 
Het registratienummer van KinderOpvang  
De Vlinder voor de belastingaanvraag is: 
193545184. 
 

 

 


