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WELKOM
Hoera, de achtentwintigste nieuwsbrief is uit!

Silvana is bevallen van een prachtige zoon
Lenn en ze zal half september weer aan het
werk zijn.

De zon laat zich al goed zien en ook bij
KinderOpvang De Vlinder genieten wij hier
volop van.

Petra is vrijdag 2 maart aan haar schouder
geopereerd en zal langzaam aan weer
proberen het werk te hervatten.
Esile heeft haar stage goed afgerond en is
ons tijdelijk aan het versterken in de groep.
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!

De zomervakantie komt eraan!

PREUVEMENT

Voor velen een heerlijke gedachte: fijn met je
gezin op vakantie, genieten van het mooie
weer en van elkaar. Dan toch kom je er soms
achter dat opvoeden niet altijd makkelijk is.
Als ouder doe je je best en je kind/eren ook.
Het is oké om soms toe te geven dat je het
even niet weet, ondanks je liefdevolle
bedoelingen. Ik zeg je uit eigen ervaring: in
kwetsbaarheid ligt een bron van kracht.
We wensen iedereen natuurlijk een hele fijne
en zonnige vakantie!
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 zal vanaf 24 mei er even tussen uit
zijn en Marieke moeten we even 6 maanden
missen ivm dienstverbandregeling.

Ook dit jaar heeft KinderOpvang De Vlinder
bij ’t Preuvement het kinderen entertainen
onder haar hoede genomen. Mede dankzij
Björn Engelen en Leander Heutinck was dit
een groot succes!
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STARTBLOKKEN

uitademing wordt de buik weer plat. Het helpt
daarbij om de handen op de buik te leggen.

Na een periode van 1.5 jaar zit onze opleiding
van startblokken er bijna op. Achttien juni
hebben we nog een presentatie. Wij hebben
gekozen voor het thema ‘Wij krijgen een
baby’.
Hiervoor hebben we Niene in bad gedaan,
een babykamer gemaakt met allemaal echte
spulletjes zoals een badje, commode, luiers
en flesjes, en hebben we activiteiten gedaan
en boekjes voorgelezen. Het boek ‘wat zit er
in de buik mama?’ was een van de thema
boeken en erg favoriet. Ook hebben we
beschuit met muisjes gegeten.
Kortom, bij de vlinder hebben we het thema
doorlopen en afgerond. Nu moeten we het
nog laten zien bij Startblokken dmv een
powerpoint, foto’s en de bijbehorende
spullen.
Als het goed is hebben we dan ons diploma
en kunnen we de kennis die we hebben
opgedaan in de cursus, toepassen bij De
Vlinder.

PIZZAMASSAGE
Masseren is goed voor rust en ontspanning,
zelfvertrouwen en lichaamsbeeld. Liefdevolle
aanraking is eigenlijk een van de eerste
levensbehoeften. Als een kind het niet
gewend is, kan het zich wat ongemakkelijk
voelen, maar niet als je er een spel van
maakt. Zo kun je bijvoorbeeld een pizza
maken op de rug van je kind. Laat het meel in
de beslagkom dwarrelen door met je vingers
op de rug van je kind te tikken, giet er water
bij door te strijken met je handen, roer het
mengsel door rondjes te draaien op de rug.
Kneed het deeg en beleg de pizza met
strijkende en kloppende bewegingen. En
eindig met de oven: het warm wrijven van de
rug.

Groetjes, Janneke en Ilvie.

KRASTEKENING
Verdrietig, gefrustreerd of boos? Teken een
cirkel en kras ’m vol met dik krijt. Als hij dan
helemaal is ingekleurd, knip of scheur hem in
kleine stukjes en plak er iets moois van- een
bloem of hart. Zo transformeer je woede
letterlijk in iets moois.

LEREN ADEMHALEN
Eerste hulp bij paniek, verdriet of
woedeaanvallen: ademhalen. Als je je kind
leert hoe hij diep adem kan halen, leer je hem
ook hoe hij zichzelf rustig kan maken in
vervelende situaties. Met zo’n diepe
ademhaling neem je namelijk de grootste
stress weg: een fijn hulpmiddel dat je altijd bij
je hebt. Je kunt je kind bijvoorbeeld leren
adem te halen alsof hij een ballonnetje is: bij
de inademing wordt de buik bol en bij de
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Wij willen graag alle opa’s en oma’s
bedanken voor hun komst. De kinderen en wij
vonden het erg gezellig!

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!
 U als ouder zelf verantwoordelijk voor
de spullen van uw kind bent? Leidsters
denken vaak attent met u mee, maar
check zelf u spullen voor u naar huis
gaat.
 Met dit mooie weer uw kind
ingesmeerd op de opvang hoort te
komen?
Voor uw kind veel prettiger.
 Heeft uw kind de dag voor de
opvangdag verhoging, dan kunt u dit al
doorgeven.
 Onze sluitingstijd 18.00 uur is?
U kunt een keer later zijn…… geef het
dan telefonisch door. Structureel
langer nodig? Dan hoort u dit voor die
tijd met Petra besproken te hebben.
Leidsters kunnen hier dan rekening
mee houden. De meesten hebben ook
oppas geregeld voor hun eigen
kinderen.

OUDERCOMMISSIE
Hé allemaal,
Het mooie weer breekt aan en eerste
activiteiten georganiseerd door de OC zitten
er alweer op.
Rond Pasen hebben we de hele week een
heerlijke lunch geregeld. Er waren lekkere
paasbroodjes, jus d’orange, eitjes en speciaal
paasbeleg. Ook waren er diverse ouders die
een handje mee hielpen en dat maakte het
extra speciaal! Bedankt Kristy en Hanneke!
Op maandag 9 april kwam het Theater
Kletskous bij De Vlinder om het toneelstuk
‘Beschuit met Muisjes’ te spelen! Vanwege
het lekkere weer hebben we het hele theater
opgepakt en heerlijk in de tuin genoten van
de voorstelling.
Ook is de Sjoukje, de schoolfotograaf van Lo
& Co langs geweest om alle kindjes mooi vast
te leggen en een dierbare herinnering te
creëren voor later. Het bewerken van de
foto's was in no-time gefixed en elk kindje
heeft een brief mee naar huis gehad met een
unieke inlogcode daaraan. Via die code zijn
de foto's in allerlei soorten en maten te
bestellen.

OPA & OMA WEEK
In week 23 kwamen de opa’s en oma’s op
visite! De kinderen waren ‘s morgens al heel
enthousiast en de leidsters kregen dan ook
vaak de vraag: “Hoe laat komen opa en oma
nou? Sommige kinderen keken heel erg
verbaasd.

In de vorige nieuwsbrief, gaven we al aan dat
Mandy toegevoegd is aan ons OC-team.
Hieronder stelt ze zich kort voor:

Wat waren er veel opa’s en oma’s en wat was
het gezellig! Er waren oma’s die heel mooi
hebben voorgelezen en opa’s die héél veel
liedjes kenden.

Hallo,
Ik zal mij even voorstellen. Mijn naam is
Mandy Nijenhuis en ik ben 28 jaar oud.
Samen met mijn man Dennis en dochter Zoë
woon ik in Gendringen. Mijn werk als
schoonheidsspecialiste en pedicure doe ik
met veel plezier.

Buiten waren er leuke spelletjes.
Koekhappen, boerengolf, spijkerpoepen en
blik gooien.
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Mijn hobby is knutselen. Maakt niet uit wat,
als ik maar iets met mijn handen kan
doen/maken. Daarnaast vind ik het heerlijk
om te wandelen met onze 2 honden.

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

Sinds Januari 2018 mocht ik mij aansluiten bij
de oudercommissie van kinderopvang de
vlinder. Ondanks dat Zoë maar 1 dag naar de
opvang gaat ben ik graag betrokken bij alles
in haar leven. Hopelijk mag ik dit nog een tijd
met veel plezier blijven doen.

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

Eerste kerstdag

Dinsdag

25 dec

Daarnaast zij we nog altijd hard opzoek naar
ouders die ons team willen komen versterken!
Lijkt het je leuk om een keer mee te kijken?
Laat het ons even weten, stuur je email naar
ocdevlinderkinderopvang.nl!

Tweede kerstdag

Woensdag

26 dec

Zomersluiting

week 31-32-33

Graag tot snel!

Kerstsluiting

30 juli – 17 aug

24 dec sluiten 16.00 uur

Esther, Mandy, Corine en Charlotte
De Oudercommissie
ocdevlinderkinderopvang@gmail.com

THEMA’S
Week 24 t/m 26:
Week 27 t/m 30:
Week 35 t/m 37:
Week 38
:
Week 39 t/m 41:
Week 43 t/m 45:
Week 47 t/m 49:
Week 50 t/m 51:

25 dec- 1 jan

WE ZEGGEN DAG TEGEN
We zeggen dag tegen Jurre en Loek. We
wensen hen heel veel plezier op de
basisschool. Ook nemen we afscheid van
Sven en Levi. We zullen jullie missen!

Bakkertje wat bak je?
Lekker naar het strand
Wat wil je later worden?
Juffenweek
Mijn lieve knuffelvriend
Doe maar lekker mee
Hoor wie klopt daar….
Kleine ster

WELKOM
We heten Chester, Sep, Levy, Ryva en
Cataléya van harte welkom bij KinderOpvang
De Vlinder.
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