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

En zo zitten we alweer volop in 2018!  
Weer een jaar verder.  

Een jaar waarin we nieuwe kinderen mochten 
verwelkomen en afscheid hebben genomen 
van enkele kinderen en leidsters. Gelukkig 
kregen we ook weer versterking van nieuwe 
collega’s. 
Voor KinderOpvang De Vlinder een jaar met 
veel ontwikkelingen.  
Naast onze gewone werkzaamheden zijn we 
allemaal druk met opleidingen en protocollen 
om aan de nieuwe wetgeving IKK te voldoen. 
Gezien deze feiten kunnen we met trots 
zeggen dat we goed bezig zijn. Ik zeg met 
klem: “bezig zijn”, want we proberen niet stil 
te staan. Voortdurend zijn we bezig met 
vernieuwingen. Zo gaan we dit jaar volop 
werken met het Kijk "kindvolgsysteem".  
Dit zodat we de ontwikkelingslijn van een kind 
beter in kaart kunnen brengen en de 
overdracht naar onderwijs verbeterd wordt.  
  
Ons goede voornemen voor 2018 is om er 
samen met u weer een vlinder-tastisch jaar 
van te maken. Mocht u vragen of interessante 
tips voor ons hebben: de deur staat altijd 
open!  

Veel leesplezier!!!!!  

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. 

Marleen en Silvana zijn in blijde verwachting. 
Silvana zal vanaf 17 maart er even tussen uit 
zijn en Marleen vanaf 24 mei. 
 
Van Melanie hebben we afscheid moeten 
nemen. We wensen haar veel sterkte! 
 

Janneke is bevallen van een prachtige 
dochter Niene en ze zal in April weer aan het 
werk zijn. 
 
Ilvie is 6 februari geopereerd en zal rustig aan 
het werk weer oppakken. 
 
Petra wordt vrijdag 2 maart aan haar 
schouder geopereerd en daarna volgt een 
revalidatie periode. 
 
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.  
 
Wij zorgen er met ons team voor dat alles 
goed verloopt! 
 

KERSTBORREL 2017 

 
Wij vinden het altijd erg gezellig en fijn om het 
jaar, samen met kids en ouders, af te sluiten. 
Helaas bleek er afgelopen Kerst te weinig 
animo te zijn voor de kerstborrel. Met alle 
feestdagen van december is het begrijpelijk 
dat de agenda snel vol staat, maar wij hopen 
dat de Kerstborrel dit jaar gewoon weer 
plaats kan vinden.  Zet dus nu vast in de 
agenda: Zaterdag 15 december.  

Als team zijn wij op 17 december j.l. samen 
gekomen en -zoals dat hoort met de 
feestdagen- opgetut en wel hebben we 
genoten van een hapje en drankje bij Rudie 
en Petra thuis. Het was erg gezellig! 
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KinderOpvang De Vlinder
AFSCHEID MELANIE 
Lieve kinderen en ouders van KinderOpvang 
De Vlinder, 
helaas moet ik jullie mededelen dat ik 
dinsdag 30 januari voor het laatst bij De 
Vlinder was. Door mijn lichamelijke klachten 
is het op dit moment onmogelijk om nog 
langer in de kinderopvang te werken. Na bijna 
22 jaar met veel plezier en liefde in de 
kinderopvang gewerkt te hebben, waarvan 
bijna 7 jaar bij De Vlinder, moet ik mijn passie 
gedag zeggen. Dat valt erg zwaar, maar er 
zal in de toekomst vast wel weer iets moois 
op mijn pad komen. Eerst ga ik hard duimen 
voor een goed herstel.  
Heel erg bedankt voor de leuke tijd! 
Ik ga de kinderen zeker missen, net als de 
ouders en mijn lieve collega’s. 
 
Lieve groetjes van Melanie 

 

NATIONALE VOORLEESWEEK 

 

Nu we halverwege februari zijn, hebben we 
de eerste thema’s van 2018 alweer achter de 
rug. 
Eerst was het tijd voor de Nationale 
Voorleesweek en dit jaar draaide alles om het 
boek “Ssst, de tijger slaapt!”  Op maandag 
kwam de moeder van Silvana voorlezen en 
kregen de kinderen daarna een doosje 
rozijntjes. Op donderdag kwam er een 
medewerker van de bieb om voor te lezen 
aan de kinderen en werden zij daarna 
verwend met een lekkere krentenbol. Dit alles 
terwijl de kids in pyjama naar de opvang 
mochten komen. Zelfs de juffen liepen in hun 

pyjama of badjas! Als kers op de taart is een 
deel van de woensdaggroep naar de bieb 
geweest om te kijken naar de voorstelling die 
bij het boek hoort. De kids vonden het 
geweldig!  
 

 

 
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! 
 

 In April poppentheater Kletskous  
een voorstelling zal geven? 
De datum zal zsm doorgegeven 
worden. Kunt u zelf niet met uw kind 
komen, dan zijn andere familieleden 
natuurlijk van harte welkom!  
 

 Heeft u kind de dag voor de 
opvangdag verhoging, dan kunt u dit al 
doorgeven. 
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KinderOpvang De Vlinder
CARNAVAL 

 

Zoals jullie wel gezien hebben, was het een 
groot feest tijdens Carnaval. De Vlinder was 
uitbundig versierd en de kinderen hebben hun 
best gedaan op het maken van verschillende 
werkjes. Ook mochten zij een week lang 
verkleed naar de Vlinder komen. Wat 
kwamen er originele outfits voorbij! We 
hebben van de blije (en geschminkte) 
gezichtjes genoten!  

 
IK VOEL ME NIET LEKKER 
Nu half Nederland plat ligt met de griep, 
konden wij natuurlijk niet anders en hierop in 
springen. Afgelopen week zijn we gestart met 
het thema “ ik voel me niet lekker,” waarbij 
onze Vlinders van alles leren over ziek zijn. 
Zo zijn er kinderen die al een Nijntje met 
waterpokken hebben gemaakt en hebben 
anderen al heuse doktersmutsen gemaakt !  

 

OUDERCOMMISSIE 
Hallo Allemaal,  

De tijd vliegt, zo is 2017 ook omgevlogen! 
Toch willen we eerst nog even terugblikken 
naar het einde van 2017... 
We hebben met zijn allen Sinterklaas gevierd. 
Sint en zijn 2 pieten hadden speciaal tijd 
gemaakt om nog even langs te komen en ons 
te verwennen met handenvol pepernoten en 
cadeautjes! De opkomst was super en de 
ochtend was zéér geslaagd!! 

Verder hebben we al eens een inventarisatie 
gedaan voor een EHBO cursus. Helaas voor 
ons ging 2017 in een sneltreinvaart voorbij en 
is het niet gelukt dit te organiseren. Maar in 
2018 hebben we onze goede voornemens 
meegenomen en die EHBO cursus komt er 
dit jaar echt! Daarom komt er binnenkort een 
briefje mee naar huis om je op te geven voor 
de cursus. En dit geldt natuurlijk niet alleen 
voor ouders, maar als er 
opa's/oma's/vrienden/buren of andere 
mensen zijn die ook geïnteresseerd zijn.. 
GEEF JULLIE OP!! 

Als we het dan nu toch over briefjes hebben... 
we hebben als OC een schema gemaakt van 
de ouderbetrokkenheid. Kortom welke ouder 
wil wanneer helpen. Aangezien de tijd vliegt 
komt er eind februari/begin maart een 
intekenlijst op de slaapkamerdeur bij De 
Vlinder te hangen waar we jullie willen vragen 
je op te geven voor hulp bij de Paasbrunch in 
de week van 26 t/m 30 maart. 

Voor de nieuwe ouders; er komt nog een brief 
voor de ouderbetrokkenheid jullie kant op! 

Afgelopen OC-vergadering hebben we helaas 
afscheid moeten nemen van Brechtje en 
Marieke. We willen hun bedanken voor de 
inzet de afgelopen jaren! Door hun vertrek is 
de OC in leden ongeveer gehalveerd. Je voelt 
hem natuurlijk al aankomen... we zijn hard op 
zoek naar versterking!! Doe daarom net als 
Mandy (moeder van Zoë), zij sluit zich bij ons 
aan om van 2018 een nog te gekker jaar te 
maken als vorig jaar! 
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KinderOpvang De Vlinder
Graag tot snel! 

Esther, Mandy, Corine en Charlotte 

De Oudercommisie 
ocdevlinderkinderopvang@gmail.com 

THEMA’S 
Week 1 t/m 3    :      Kikker in de kou 
Week 4 t/m 6    :      Zin in een feestje 
Week 7 t/m 9    :      Ik voel me niet lekker 
Week 10 t/m 13:      Wat groeit daar? 
Week 14 t/m 16:      Beschuit met muisjes 
Week 17/18      :      Moederdag 
Week 19 t/m 21:      Lekker bewegen 
Week 22/23      :      Vaderdag 
Week 23           :      Opa & Oma op bezoek 
Week 24 t/m 26:      Bakkertje wat bak jij? 
Week 27 t/m 30:      Lekker naar het strand 
Week 35 t/m 37:      Wat wil je later worden? 
Week 38           :      Juffenweek 
Week 39 t/m 41:      Mijn lieve knuffelvriend 
Week 43 t/m 45:      Doe maar lekker mee 
Week 47 t/m 49:      Hoor wie klopt daar…. 
Week 50 t/m 51: Kleine ster 
 
 
TARIEVEN KINDEROPVANG DE VLINDER 
2018                                                                                                                                                                                                                                   
Dagopvang (11 uren)  €7,40                   
Halve dagopvang (5,5)  €8,00                           
Flexibele opvang   €8,00                         
Extra opvang (buiten reguliere 
openingstijden/losse uren)  €9,00 
Geen administratiekosten of wijzigingskosten 

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

VAKANTIESLUITINGEN/ FEESTDAGEN 
2018  

Feestdag Dag 

Nieuwjaarsdag Maandag                 1 jan 

Goede Vrijdag Vrijdag                  30 mrt 

Eerste paasdag Zondag                   1 apr 

Tweede paasdag Maandag                2 apr 

Koningsdag Vrijdag                  27 apr 

Bevrijdingsdag Zaterdag                5 mei 

Hemelvaartsdag Donderdag          10 mei 

Eerste pinksterdag Zondag                20 mei 

Tweede 
pinksterdag 

Maandag             21 mei 

Eerste kerstdag Dinsdag               25 dec 

Tweede kerstdag Woensdag           26 dec 

  Zomersluiting        week 31-32-33 

                                30 juli – 17 aug 

  Kerstsluiting          25 dec- 1 jan 

                                24 dec sluiten 16.00 uur   

 

 
 
WE ZEGGEN DAG TEGEN 
We zeggen dag tegen Krijn. We wensen hem 
heel veel plezier op de basisschool. 
 
WELKOM 
We heten Luna, Nieke, Mads, Sophie en 
Niene van harte welkom bij KinderOpvang De 
Vlinder. 

 

 


