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WELKOM
Hoera, de vijfentwingste nieuwsbrief is uit!

komende maanden voortvarend aan de slag
met de maatregelen waarvan wel duidelijk is
waaraan exact voldaan moet worden.

De vakantie periode is voorbij en we zijn
alweer met frisse energie aan de slag
gegaan.
Zoals u in deze nieuwsbrief zult lezen, speelt
er momenteel veel voor kinderopvang
organisaties. Naast onze gewone
werkzaamheden zijn we allemaal druk met
opleidingen en protocollen om aan de nieuwe
wetgeving IKK te voldoen.

1. Pijler: De ontwikkeling van het kind staat
centraal
- Concretisering pedagogische doelen in
pedagogisch beleid
- Elk kind een mentor
- Structureel volgen ontwikkeling
(Kijk kindvolgsysteem)
2. Pijler: Veiligheid en gezondheid
-Actueel beleid veiligheid en gezondheid
-Kinder-EHBO
3. Pijler: Stabiliteit en meer ruimte voor
pedagogisch maatwerk
-Maximaal 2 vaste gezichten voor 0-jarigen
-Maximaal 3 uur per dag afwijken van BKR
-Inzet anders gekwalificeerden in de BSO

Om u een indruk te geven wat er speelt,
hebben we een kleine opzet hieronder
vermeld.
Veel leesplezier!!!!!
Herfst groeten,
Petra

4. Pijler: Kinderopvang is een vak
- Niveau 3F / B2 voor mondelinge
taalvaardigheid
-Scholing voor pedagogisch medewerkers
die werken met 0-jarigen
- Taaleisen meertalige opvang
- Geen formatieve inzet vrijwilligers
- Opleidingsplan
- Beperkte formatieve inzet
beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
-Permanente educatie

DIRECTE FINANCIERING
Voor als nog ontvangen ouders ook in 2018
nog gewoon de kinderopvangtoeslag op hun
eigen rekening via de Belastingdienst. Vanaf
januari 2019 gaat dit systeem van
kinderopvangtoeslag veranderen en zal er
sprake zijn van zogenaamde directe
financiering. ‘Ouders betalen de ouderbijdrage
dan middels een digitale portemonnee aan de
kinderopvangorganisatie. Het deel van de
kosten dat nu in de vorm van toeslag aan
ouders wordt uitbetaald, wordt dan door de
Dienst Uitvoering Onderwijs rechtstreeks aan
de kinderopvangorganisatie betaald.

Overige maatregelen:
Zoals eerder genoemd, wordt een aantal
maatregelen per 1 januari 2019 van kracht.
Dat gaat om:
a. Wijzigingen in de BKR: 0-jarigen 1 : 3, 7-13
jarigen 1 : 12, 4-13 jarigen 1 : 11
b. Pilots Innovatieve opvang
c. Inzet pedagogisch beleidsmedewerker voor
beleidsontwikkeling en coaching
pedagogisch medewerkers (kwalificatieeisen worden in de Cao geregeld).
d. Eisen ten aanzien van gedeelde
buitenspeelruimte
e. Wijzigingen in wetgeving inzake Meldcode

VERANDERINGEN Wet IKK
Over kleine drie maanden is het zo ver en is
de Wet IKK van kracht. Dit leidt tot enige
verwarring: wat moeten
kinderopvangorganisaties voor 1 januari 2018
geregeld hebben? Wat kan nog even
wachten en waar ligt de prioriteit?

De in totaal 21 maatregelen krijgen de laatste
weken steeds meer vorm en inhoud. Maar
wat betekent een maatregel voor de
bedrijfsvoering en waar moet je precies aan
voldoen? Van sommige maatregelen is de
volledige uitwerking nog niet bekend. In ieder
geval zijn wij als kinderopvangorganisatie de
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Het onderzoek naar de rekensystematiek
BKR en het kostprijsonderzoek worden
momenteel voorbereid.
Meer informatie vind je in het Ontwerpbesluit
Kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/besl
uiten/2017/03/10/ontwerpbesluitkwaliteitkinderopvang-enpeuterspeelzaalwerk en op
www.veranderingenkinderopvang.nl.

We begrijpen heel goed dat de wisselingen
onrust met zich meebrengen. We houden
goed in de gaten dat er genoeg vaste
gezichten aanwezig zullen zijn.
Met het hele team proberen we er alles aan
te doen, dat alles goed verloopt!
VOORSTELLEN
Beste ouders en verzorgers,

Gelukkig voldoen wij al aan een reeks
maatregelen, maar vergt het wel veel tijd en
energie om alles vast te leggen en in kaart te
brengen.

Ik zal mij even voorstellen…
Mijn naam is
Marleen VriezekolkBonnes, ik ben 25
jaar, getrouwd met
Jelle en mama van
twee lieve zoontjes
Stenn (3jaar) en
Dexx (1jaar).

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 is inmiddels bevallen van een
prachtige zoon “Mads”. Remco & Maartje
gefeliciteerd en geniet maar lekker van jullie
kereltje!
Over een paar weken zal Maartje hier weer te
zien zijn!

Vanaf oktober’17
ben ik begonnen als
Pedagogisch
Medewerkster bij
KinderOpvang ‘De
Vlinder’.
Ik heb een aantal
jaar bij een ander kinderopvang stichting
gewerkt en heb daar de nodige ervaring
opgedaan. Ook ben ik een aantal jaar
huismama geweest en heb daar optimaal van
genoten.

Melanie is ook nog steeds volledig in de
ziektewet. Intussen is ze voor de tweede keer
geopereerd en hopen we dat er spoedig
herstel plaats vindt! Wat we niet hopen is dat
we afscheid van haar moeten nemen.
Janneke is er nu even tussen uit en na de
bevalling zal ze weer terug komen.

Ik vind het ontzettend leuk om weer aan de
slag te gaan in de kinderopvang, ik vind het
heel mooi om de ontwikkeling van een kind
mee te maken en hen daar liefdevol en
ontwikkelingsgericht in te begeleiden.

Petra kan ook nog niet veel in de groep
werken ivm frozen shoulder. Daardoor kan ze
veel werkzaamheden moeilijk of niet
uitvoeren.
Waarschijnlijk heeft u al twee nieuwe
gezichten gezien, namelijk Chantal en
Marleen.
Tijdens de proefperiode hebben we weer
afscheid genomen van Chantal. Daarna
hebben we Sharon aangenomen.
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Even voorstellen……..

STAGIAIRES

Ik ben Sharon Arendsen, woon sinds 10 jaar
in Gaanderen.

Even
voorstellen.
Mijn naam is
Esile Kilcdere
en ik ben 22
jaar oud.
Woon in Ulft en
volg nu de
opleiding
Gespecialiseerd
Pedagogisch
Medewerker
Niveau 4 bij het Graafschap College in
Doetinchem.
Hiervoor heb ik bij verschillende instellingen
stage gelopen met verschillende
doelgroepen. Ik heb nog nooit met een
verticale groep gewerkt en wilde dit heel
graag doen. Hier heb ik de mogelijkheid
gekregen om het te ervaren en ben er heel
blij mee.
Ik ga tot eind van het schooljaar hier stage
lopen op elke woensdag, donderdag en op
vrijdag.
Met vriendelijke groet,
Esile Kilicdere

Trotse moeder van Romee (10 jaar) en Fayen
(9 maanden)
Werken met kinderen doe ik al elf jaar met
veel plezier.
Nadat ik op veel verschillende
kinderdagverblijven heb ingevallen ben ik bij
De Vlinder terecht gekomen, een gezellig
kleinschalig kinderdagverblijf met een prettige
sfeer.
Als ouder zijnde is het heel belangrijk om je
kind met een gerust hart achter te kunnen
laten bij deskundige en liefdevolle leidsters.
Ieder kind is uniek en iedereen verdiend
zijn/haar aandacht. Ik hoop hier op een
gezellige en leuke tijd samen met u en uw
kind(eren)
Mocht u vragen/opmerkingen hebben hoor ik
het heel graag!
Lieve Groet,
Sharon Arendsen

Beste ouders,
Ik wil mij graag
even voorstellen.
Ik ben Franciska
Janssen, ik ben
20 jaar. Ik woon in
Gendringen. Ik
loop stage bij jullie
op de maandag
en dinsdag. Ik doe
de opleiding
Gespecialiseerd
Pedagogisch Medewerker niveau 4 op het
Graafschap college in Doetinchem. Ik zit in
het 2e leerjaar. Het spreekt mij aan om met
kinderen te werken, omdat ik het erg
interessant vindt hoe ze zich ontwikkelen.
Groetjes Franciska Janssen
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JUFFENWEEK
De dag van de leidster stond voor de deur,
dus een mooi moment voor onze juffenweek!
Tijdens de juffenweek hebben we de
verjaardagen van alle juffen gevierd. Elke dag
hadden we leuke spelletjes (bijvoorbeeld met
de parachute en heel veel ballonnen!) Ook
hadden we iedere dag heerlijk versierde
broodjes. De kids mochten zelfs
chocoladepasta op hun boterham kiezen!
Voor elk kind ging er namens de leidsters een
leuke attentie mee naar huis. En de juffen
zelf? Die zijn ontzettend verwend met
prachtige knutsels, bloemen, lieve kaartjes en
veel, heel veel chocolade! Ontzettend
bedankt hiervoor, het was een gezellige week
!

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 de twee nieuwe
stagiaires al fijn van start zijn gegaan,
namelijk Fransisca en Esile.
 wij ook meedoen met de winterfair
Engbergen 10 en 11 november?
Samen met tante Peet mag je kind
genieten van een magische reis
 onze jaarlijkse kerstborrel zaterdag 16
december van 15.00-18.00 uur zal
plaats vinden?

YOGA
Tijdens juffenweek kregen we een setje
kaartjes waarop yogaoefeningen staan voor
de kinderen.
Samen een bloem maken met je handen en
je ogen dicht op rustgevende muziek.
Dieren na doen met je lichaam en geluid.
Voelen met je handen op je buik hoe je
ademt.
Het is zo ontzettend leuk, dat we dit ook
vaker gaan doen.
Heerlijk sfeertje en ontspannen!
Mochten er ouders zijn die de kaartjes willen
bekijken vraag gerust !
Ook heel leuk om thuis te doen samen.
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4.

In plaats van chocoladestukjes aan je
cupcake toe te voegen, kun je ook pure
cacao door een deel van je beslag doen.
Pas dan wel op dat je niet teveel, maar
ook niet te weinig cacao gebruikt. Dit
betekent dus dat je ongegeneerd van
het beslag mag proeven 😉
5. Wat van het beslag proeven betreft:
daar zit vaak rauw ei doorheen, en het
wordt afgeraden om dat te eten.
Stiekem proef ik ook wel eens van
beslag met ei, maar je kunt het ei in je
cupcake ook vervangen door een
banaan (1 banaan voor 1 ei);
6. Gezonder maken van een cupcake
kan natuurlijk ook door iets toe te
voegen, in plaats van weg te halen.
Denk dan aan nootjes door of bovenop
je cupcake;
7. Een praktische tip: als je je cupcakes
wat kleiner maakt, heb je er meer en
krijg je ook minder van de ongezonde
stoffen binnen;
8. Met 50 gram cacao, 2 rijpe avocado’s,
vanille extract en een vleugje maple
syrup in de blender maak je een
heerlijke frosting;
9. Internet staat vol met heerlijke
recepten voor gezondere cupcakes.
Eén van de favorieten van mijn zoontje
vind je hier.
10. Schrik niet als je cupcake er anders uit
ziet dan je gewend bent nadat je één
of meerdere van deze tips hebt
toegepast. Het recept in tenslotte
veranderd! Zet gauw je tanden er in en
laat het je smaken!

10 MANIEREN OM JE CUPCAKE
GEZONDER TE MAKEN ÉN LEKKER TE
HOUDEN
“Hé bah, moeten cupcakes nu ook al
gezonder?” Ik hoor het je denken. Als je
verder leest, zal je zien dat het allemaal
wel meevalt! Om je cupcakes minder
ongezond te maken en je er dus best
nóg een mag eten, kun je de volgende
baktips toepassen. Gebruik deze tips bij
je cupcakes voor ‘Aan de Bakdag!’
2. Over bloedsuikerspiegel
gesproken..geraffineerde suiker is altijd
goed vertegenwoordigd in cupcakes,
maar kan veel schade aanrichten.
Vervang suiker daarom bijvoorbeeld
door een rijpe banaan of door
(zelfgemaakte!) appelmoes;
3. Er bestaan nog meer
suikervervangers, die er tevens voor
zorgen dat je cupcake niet naar karton
gaat smaken. Bijvoorbeeld: vanille, het
liefst van een vers stokje, kaneel,
rozijntjes of amandelextract om de
smaak te behouden;
1.
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OUDERCOMMISSIE
Hoi Allemaal,
THEMA’S
Week 43 t/m 45:
Week 46 t/m 48:
Week 49 t/m 51:

Terwijl de bladeren aan de bomen langzaam
verkleuren in een prachtig kleurpallet, is het
tijd voor ons als oudercommissie om terug te
blikken op de afgelopen periode. Een periode
met een Open Dag, een geslaagde
zomerweek, een nieuwe website en een
lekker lange vakantie.

Kabouter Spillebeen
Welkom Sinterklaas!
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

Laten we beginnen met de Open Dag. Er was
een markt georganiseerd met leuke kleding,
heerlijke massages, dans, theater en zang en
natuurlijk het springkussen. Jammer dat het
weer niet meewerkte.

Daar wij nog in overleg zijn over het tarief voor
2018, zullen we in een speciale bijlage u op de
hoogte brengen hiervan.

De tijd vloog en al snel was het alweer hartje
zomer, de zomerweek zat eraan te komen.
Dit jaar hadden we een eigen 'Blote-voetenpad'. De kinderen hebben gevoelt hoe het is
om over takjes, bladeren, mos, kiezels, zand
en nog veel meer te lopen. We sloten af met
een lekkere sandwich, een zakje fruitwater en
een toetje in de tuin. HET WAS ERG
GESLAAGD!!

VAKANTIESLUITINGEN/ FEESTDAGEN
2017
Kerst/Nieuwjaar

In de vorige nieuwsbrief schreven we dat de
nieuwe website bijna klaar was om live te
gaan. Hebben jullie al een bezoek gebracht?
Kijk op: www.devlinderkinderopvang.nl

Week 52 + Maandag 1
Januari

RUILDAGEN/EXTRA DAGEN
Ruildagen en extra dagen graag via de mail
aanvragen. Zou u zich daar a.u.b. aan willen
houden. Dit om het zo overzichtelijk mogelijk
te houden

Verder zijn we als OC hard op zoek naar
nieuwe leden!!
Eerder dit jaar hebben we afscheid genomen
van Katja (moeder van Nena) en gaan we
binnenkort afscheid nemen van Brechtje
(moeder van Krijn). Allebei erg bedankt voor
jullie inzet van de afgelopen jaren!

WE ZEGGEN DAG TEGEN
We zeggen dag tegen Kaatje, Loyd, Thijn en
Lune. We wensen hen heel veel plezier op de
basisschool.
WELKOM
We heten Jay, Zoë, Ivan, Mik en Jans van
harte welkom bij KinderOpvang De Vlinder.

Mocht je het leuk vinden om deel uit te maken
van de OC, geeft dit dan aan bij Petra, één
van de leidsters of stuur een email
naar ocdevlinderkinderopvang@gmail.com.
Dan nemen we zo snel mogelijk contact met
je op!

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

Tot snel,
Oudercommisie Kinderopvang De Vlinder
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