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

September 2018 
De zomervakanties zijn weer achter de rug en 
de hectiek van alle dag heeft zijn intrede 
gedaan. Er gebeurt veel in onze branche, een 
extra belasting die naast de dagelijkse gang 
van zaken onze aandacht vergt. 

Mijn excuses dat deze nieuwsbrief later is. 
Door alle veranderingen vanuit IKK wetgeving 
en controle van de GGD, loop ik met een 
aantal werkzaamheden achter. Na wat stress 
en hectiek, kan ik jullie met trots mededelen 
dat KinderOpvang De Vlinder weer een 
positief rapport van de GGD heeft gekregen. 
Deze zal zsm te zien zijn op de website. 

Veel leesplezier!!!!!  

Petra. 

PERSONEEL 
Petra probeert het werk weer te hervatten, 
maar door de invoering van de IKK wetgeving 
gaat ze een aantal studies volgen en 
daardoor zal ze niet zoveel op de groep te 
zien zijn. Wilt u haar spreken, kunt u dit 
natuurlijk ten alle tijden aangeven. 
 
Marleen is bevallen van een prachtige 
dochter Madee. 
Silvana en Marleen zijn deze maand gelukkig 
weer begonnen. Welkom en werkse meiden. 
U zult Sharon en Ilvie een aantal weken niet 
zien vanwege operaties. Marieke zal in 
november weer beginnen met werken. 
Toch hebben we ook een verdrietige 
mededeling, want Maartje gaat ons in 
november verlaten. Dat valt ons zwaar, maar 
begrijpen haar keuze om meer tijd met haar 
gezin te hebben. Hopelijk komt ze nog 
regelmatig binnen wippen. 
 
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! 
 

Beste ouders/ verzorgers, 
 
Bij mij in de familie hebben we ontdekt dat we 
drager zijn van brca2 gen, dat houdt in :    
verhoogde kans op borst en eierstok kanker. 
Mijn eierstokken zijn al preventief verwijderd. 
12 Okt gaat hetzelfde met mijn borsten 
gebeuren  met een directe reconstructie.  
Hierdoor zal ik zeker 6/8 weken uit de roulatie 
zijn. 
Dus ook een tijdje niet werken bij De Vlinder. 
Mochten jullie vragen hebben stel ze gerust. 
Hoop jullie hiermee voldoende te hebben 
geïnformeerd. 
 
Groetjes Ilvie  
 

Hallo allemaal,   

vorige week heb ik 
na bijna 9 jaar 
ontslag genomen bij 
De Vlinder. 

Ik vind het heel erg 
jammer, maar heb 
ervoor gekozen om 
overdag meer thuis 
te zijn bij mijn eigen 
kinderen. 

Ik ga jullie lieve kids ontzettend missen en 
wens iedereen al het geluk! 

Wie weet komen we elkaar nog eens tegen. 

Liefs Maartje  

 

STARTBLOKKEN 
Silvana en Lejanne zijn nu met de opleiding 
‘Startblokken” begonnen. 
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Wat wil je later worden?  

Afgelopen tijd hebben we onder anderen het 
thema ‘wat wil je later worden’ gehad. Met dit 
thema hebben we een kappershoek en een 
ziekenhuishoek gecreëerd zodat de kinderen 
optimaal konden spelen en ontdekken. Zo 
konden de kinderen elkaars haren knippen- 
wassen- föhnen, maar ook elkaar beter 
maken met medicijnen -spuitjes en een 
verbandje. Zelfs de leidsters hebben af en toe 
gebruik gemaakt van een bezoekje bij de 
kapper!  

 
 
MANDJES 
Zoals jullie weten hebben wij voor ieder kind 
een mandje in de verschoon ruimte staan. 
In de ochtend kunt u alle spullen voor u kind 
hierin doen. 
Reserve kleding, luiers, speen, knuffel, enz 
Voor ons is het fijn als we verschonen en 
kinderen naar bed brengen, dat alles hierin 
zit. Wij doen alles weer terug hierin en zo 
kunt u met het ophalen weer vanuit mandje in 
de tas doen. Wij hebben alles bij de hand en 
spullen komen zo niet in verkeerde tassen.  
Flesjes staan in de keuken op de magnetron. 
Schriftjes doen we in de tas.  
Jassen en tassen graag voorzien van naam.  
 

ZOMERWEEK 
Gelukkig hebben we de afgelopen maanden 
heerlijk kunnen genieten van het mooie weer. 
In bad, onder de sproeier, modder maken, 

waterballonnen vullen en gooien. En nog 
mogen we niet klagen over het weer.In week 
27 hadden we ons jaarlijkse “zomerweek” 
georganiseerd door de oudercommissie. Ze 
hadden het een en ander aan activiteiten 
bedacht en voorbereid. Zo konden wij met de 
kinderen meteen aan de slag. Bellen blazen, 
blikgooien met waterballonnen, verven en 
ijsjes eten. 

Het mega kunstwerk van verf hebben we 
buiten opgehangen, zodat iedereen het kon 
bewonderen. 
Wij willen de oudercommissie bedanken voor 
hun inzet, het was een gezellige week! 
 
ENQUETE WARM ETEN 
In de afgelopen periode hebben wij gemerkt 
dat wij tegen het einde van de dag aanlopen 
tegen een moment van onrust. Na de warme 
maaltijd, waarvan het bereiden veel tijd 
vraagt, is er veel tijd nodig om alles weer op 
te ruimen zodat de kinderen weer kunnen 
spelen. Deze tijd zouden wij veel liever willen 
gebruiken om de dag met de kinderen fijn af 
te sluiten en de kinderen de aandacht te 
geven die ze tegen het einde van de lange 
dag nodig hebben. Ook  willen wij u de 
aandacht en tijd geven die een overdracht 
nodig heeft.  

Wij zouden u mening hierover graag horen en 
hebben hiervoor een enquête gemaakt die u 
binnenkort van ons meekrijgt. In deze brief 
staan onze bevindingen en eventuele ideeën 
en kunt u uw mening en ideeën hierover 
geven.  

Zo hopen we samen tot een oplossing te 
komen.  

 
EVEN VOORSTELLEN……. 
Hallo ik ben Auke Jansen en 18 jaar oud. 
Ik ben een enthousiaste leerling 
gespecialiseerd pedagogisch medewerker. 
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Ik zit nu in het tweede 
leerjaar en ga met vol 
leuke verwachtingen 
stage lopen bij 
KinderOpvang De Vlinder. 
Ik vind het erg leuk om 
met kinderen te werken en 
mijn doel is ook om later 
op een babygroep of een 
0-4 jaar groep te werken. 
Verder ben ik iemand die 
rustig, zorgzaam, maar 
vooral erg enthousiast is. 
Ik woon in Ulft samen met 
mijn moeder, broer en 
zusje. 
Naast school werk ik als caissière bij de 
Albert Heijn. Verder vind ik het leuk om 
creatief bezig te zijn. 
Ik verheug me erop om iets te leren bij De 
Vlinder en te helpen met het begeleiden van 
de kinderen en natuurlijk om iedereen te leren 
kennen. 
Groetjes,  
Auke 
 
Hoi hoi, 
Ik ben Evi Schwartz 19 jaar. Sommige van 
jullie zullen mij al kennen want ik ben de 
dochter van Petra en Rudie. Ik studeer HBO 
Verpleegkunde op de HAN in Nijmegen. Ik zit 
nu in mijn derde jaar en ben nu bezig met de 
minor genaamd Professioneel opvoeden. In 
deze minor neem ik voor 
een half jaar een kijkje in 
het pedagogisch beroep. 
Dit doe ik onder andere 
met een stukje praktijk 
die ik hier ga vervullen. Ik 
heb voor deze minor 
gekozen omdat ik het 
leuk vind om met 
kinderen te werken. Jullie 
zullen mij zien op de 
woensdagochtend en 
vrijdagmiddag. Ik heb er 
zin in!  
Tot dan, Groetjes Evi Schwartz 
 

OUDERCOMMISSIE 

Zo, de zomervakantie zit er alweer op en de 
2e helft van het jaar breekt aan.  
In de afgelopen maanden hebben we als OC 
weer een aantal activiteiten georganiseerd. 
Dit keer voornamelijk voor de ouders.  
Op 17 en 24 mei hebben 10 enthousiaste 
ouders deelgenomen aan een cursus ‘Eerste 
hulp voor Kinderen’. Iedereen heeft deze 
cursus met succes afgerond!! Gefeliciteerd 
allen! 

Daarnaast hebben we eind juni een 
informatieve/interactieve ouderavond gehad 
over ‘Opvoeden’. Deze avond is gegeven 
door Angela Reesink van het 
Consultatiebureau Ulft. Ook deze avond was 
druk bezocht. 

Als laatste hebben we de zomerweek 
georganiseerd, het weer zat super mee en 
met thema ‘Strand’ sloot hier prachtig op aan. 
Hieronder een aantal sfeerimpressies…  

Nog steeds zijn we hard opzoek naar ouders 
die onze team willen komen versterken! Lijkt 
het je leuk om een keer mee te kijken? Laat 
het ons even weten, stuur je email naar 
ocdevlinderkinderopvang@gmail.com! 

Graag tot snel! 

Esther, Mandy, Corine en Charlotte 

De Oudercommissie 
ocdevlinderkinderopvang@gmail.com 

 
PRIETPRAAT 
Lente- “als er iemand aan je ruikt, is die 
            verliefd op je” 
Casper- “Over 6 dagen ga ik bij De Vlinder 
              trouwen met Reza. Jullie zijn 
              allemaal uitgenodigd. Onze bedden 
              worden aan elkaar vast gemaakt” 
Liv- altijd hele verhalen “vind jij mij ook zo 
       grappig?“   
Levy- Toen één van de leidsters naar huis 
           ging “Ga jij nu werken?” 
Geke- “er zitten nageltjes in mijn drinken” 
            Vruchtvlees 
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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! 

 de Kerstborrel zaterdag 15 december 
zal plaats vinden. Zet het alvast in u 
agenda! 

 Tante Peet zaterdag 15 december en 
16 december weer te zien is bij het 
winterpreuvement in Gendringen 
 

 
THEMA’S 
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 

Tarieven voor 2019 zullen nadat de 
oudercommissie het goed gekeurd heeft zsm 
bekend gemaakt worden. 

 
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 

  Kerstsluiting          25 dec- 1 jan 

                                24 dec sluiten 16.00 uur   

 

 
WE ZEGGEN DAG TEGEN 
We zeggen dag tegen Geke, Lot, Lexi,  
Rayan en Samuel. We wensen hen heel veel 
plezier op de basisschool. Tevens afscheid 
van Mads. We zullen jullie missen! 
 
WELKOM 
We heten Jelte, Ivy, Mads en Mace van harte 
welkom bij KinderOpvang De Vlinder. 

 

 


