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WELKOM
Hallo, voor u ziet u de eerste nieuwsbrief van
2019!

we kunnen er niets mee. Dit vasthouden
bezorgt stress en frustratie.
En loslaten is de elegante en rustgevende
oplossing.

De maand januari zit er al weer op!

Veel leesplezier en geniet van dit moment!

En wat is het hard gegaan meteen weer, de
start van het nieuwe jaar! Van een aantal
ouders en kinderen hebben we afscheid
moeten nemen, doordat ze vier jaar zijn
geworden of om andere redenen. Dat is niet
altijd makkelijk, want in die tijd zijn we aan
elkaar gehecht. Een mooie, hechte band
opgebouwd. Hebben we mooie, maar soms
ook verdrietige gebeurtenissen met elkaar
gedeeld. Elke keer lopen we aan tegen LOS
LATEN en accepteren.

Petra
PERSONEEL
Marieke is in november weer begonnen.
Welkom en werkse meid.
Sharon was weer aan t werk en Ilvie bijna
volledig. Goed bezig!
Jammer genoeg heeft Sharon vorige week
afscheid van ons genomen en heeft ze een
nieuwe uitdaging bij Elver aangenomen.
Hopelijk komt ze nog regelmatig binnen
wippen.

Waar maken we ons druk om?
Je partner bereidt de lasagne niet zoals jij in
gedachten had. Je staat op het punt uit te
leggen hoe het anders moet (“eh, schat… je
moet eindigen met de wítte saus, niet de
rode…”). Laat het los. De lasagne zal
evengoed lekker smaken.

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 rij bij de kassa gaat ongeveer 400%
langzamer dan jij prettig zou vinden. Je wilt al
bijna in ongeduld gaan zuchten, ook al weet
je dat dit niets zal veranderen behalve de
hoeveelheid stresshormonen in je lichaam.
Laat los. Geniet liever van het moment, even
tijd voor jezelf.

AFSCHEID SHARON

Je collega maakt een vervelende opmerking.
Je staat op het punt om vuur te spuwen, om
hem de volle laag te geven. Want wie-denkthij-wel/niet-dat-hij-is! Laat het los. Je beseft
dat het je energie niet waard is. Je staat
erboven, je hoeft je niet te bewijzen, je laat
het van je af glijden.

29 januari was de laatste werkdag van
Sharon bij de Vlinder. Helaas hebben wij
afscheid van haar moeten nemen. Vanaf
februari zal zij starten in de woonbegeleiding
bij Elver. Natuurlijk konden wij haar afscheid
niet zomaar voorbij laten gaan.We hebben
samen met de kinderen een bos bloemen
gemaakt en haar verrast met een gezellig
etentje!

We houden vast aan zoveel dingen. Dingen
die ons frustreren, dingen die ons humeur
verpesten. Kleine dingen die stresshormonen
door ons lichaam jagen.
En dat terwijl we vaak zo weinig kunnen
veranderen aan deze dingen. We houden ze
in ons hoofd, we blijven ermee bezig, maar

Wij wensen haar veel plezier en succes met
haar nieuwe baan.
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OUDERAVOND VLECHTEN
Nadat zoveel meiden met mooi ingevlochten
haren thuis kwamen na een dag bij de
Vlinder, werd het tijd voor een vlecht cursus.
Sharon die heel goed vlechten kan nam het
initiatief om dit op een avond aan ons te
leren. Dit viel nog niet mee, maar al snel
waren er mooie vlechten te zien.
We hebben geleerd om in te vlechten ,rond te
vlechten, boven op en onder langs kortom
een hele leerzame en gezellige avond.
De basis is er nu en vooral veel blijven
oefenen werd er gezegd dan word je er
steeds handiger in!!😉
Zag al wat mooie ingevlochten meiden voorbij
komen na de cursus
Dank je wel Sharon en wie weet nog keer
cursus voor gevorderde!!

SNEEUWPRET

De kinderen hebben de
afgelopen week echt winterpret
gehad. Wat hebben ze genoten
van de sneeuw, het glijden en
sleeën. Een bijkomend nadeel
van de winterse periode is echter
wel dat er heel veel losse kleding
kwijt kan raken: handschoenen,
dassen, mutsen, oorwarmers,
snowboots… Zorg ervoor dat de
naam van uw kind/familie op
deze spullen staat en check of u
niets vergeten bent.

Leuk dat jullie er waren!!

SCHOOLFOTOGRAAF
Ook dit jaar komt Sjoukje van Lo & Co onze
kinderen op de foto zetten.
Op maandag 18 februari van 9.00u tot 12.00u
en dinsdag 19 februari van 14.00u tot 17.00u
zijn jullie met broertjes en zusjes van harte
welkom voor de lens.
Dit jaar hebben we gekozen voor een grijze
'betonlook' achtergrond, erg goed te
combineren met alle kleuren kleding.
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Mocht je kind op de dagen/dagdelen dat
Sjoukje aanwezig is niet naar De Vlinder
gaan, niet getreurd! Op de slaapkamerdeur
hangt een inschrijflijst, schrijf je in op de
gewenste dag en tijd en wij houden rekening
met jullie komst.
BEZOEK BIBLIOTHEEK Een huis voor Harry.
Afgelopen 23 januari tot en met 2 februari waren
het weer de Nationale Voorleesdagen. Omdat wij
sterk geloven in het belang van (voor)lezen
hebben wij hier ook dit jaar weer volop aandacht
aan besteed.
Dit jaar draaide alles om het prentenboek “Een
huis voor Harry,” waarin kater Harry verdwaald
raakt nadat hij tikkertje speelt met zijn vriendin
Vera de vlinder.
Naast het maken van allerlei knutselwerkjes en
overige aandacht die wij zelf aan het thema
besteed hebben, kwamen er ook vrijwilligers
voorlezen op twee verschillende opvangdagen.
Donderdag 31 januari zijn we met een groep
peuters (heerlijk door de sneeuw!) naar de bieb
gewandeld voor een voorstelling over Harry.
Andrea, die de voorstelling deed, wist de kids een
half uur lang te boeien door het verhaal van Harry
uit te spelen met behulp van toneel, liedjes en
zelfgemaakte attributen.
Tijdens “ Harry’s” zoektocht naar zijn huis, wist
onze eigen Liv Vredegoor te vermelden dat
Andrea even een decorstuk moest omdraaien,
want daar was het huis van Harry...geweldig
natuurlijk!
De kinderen hebben onwijs genoten en wij van
hun geconcentreerde snuutjes!

MELDCODE 2019

Met ingang van 1 januari 2019 zijn alle
beroepsgroepen die onder de werking van de
Wet verplichte Meldcode Huiselijk geweld en
kindermishandeling vallen verplicht over een
afwegingskader te beschikken. Dit is
vastgelegd in een aanpassing van het Besluit
verplichte meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling.
• Het gaat om beroepsgroepen uit de
sectoren gezondheidszorg, jeugdhulp,
kinderopvang, onderwijs, maatschappelijke
ondersteuning en justitie. Alle
beroepsgroepen die nu al werken met een
Meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling, dienen deze aan te
vullen met een afwegingskader.
Voorbeeld afwegingskader: 5 afwegingen in
stap 5
1. Heb ik op basis van de stappen 1 tot en
met 4 van de meldcode een vermoeden
van(dreiging van) huiselijk geweld en/of
kindermishandeling?
Nee: Afsluiten en vastleggen in dossier
Ja: Ga verder met afweging 2.
2. Schat ik op basis van de stappen 1 tot en
met 4 van de meldcode in dat er sprake is
van acute onveiligheid en/of structurele
onveiligheid?
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Nee: Ga verder met afweging 3Ja: Melden bij
Veilig Thuis. De afwegingen 3 tot en met 5
worden samen met Veilig Thuis doorlopen.
3. Ben ik in staat effectieve hulp te bieden of
organiseren om dreiging van (toekomstig)
huiselijk geweld en/of kindermishandeling af
te wenden?
Nee: Melden bij Veilig Thuis
Ja: Ga verder met afweging 4.
4.Aanvaarden de betrokkenen hulp om
dreiging van (toekomstig) huiselijk geweld
en/of kindermishandeling af te wenden en zijn
zij bereid zich hiervoor in te zetten?
Nee: Melden bij Veilig Thuis
Ja: Hulp bieden of organiseren, ga verder met
afweging 5.

BELANG VAN KNUFFELEN
Een baby is van zijn ouders afhankelijk.
Zorgen zij goed voor hem, dan voelt hij zich
veilig. Je kind gaat je vertrouwen als je het
liefde geeft, als je contact maakt en goed
reageert op zijn of haar behoeften. Er
ontstaat dan een band tussen jullie. Dat wordt
ook wel aangeduid als hechting. Kinderen
hechten zich niet alleen aan hun moeder,
maar ook aan de eventuele partner en andere
mensen die regelmatig voor hen zorgen. De
meeste kinderen en ouders hebben een
goede band met elkaar. Als kinderen
voldoende basisvertrouwen hebben in hun
ouders of andere opvoeders, zijn ze ‘veilig
gehecht’. Ze krijgen meer zelfvertrouwen en
voelen dat ze de moeite waard zijn als ze de
juiste aandacht en zorg krijgen. Vanuit die
veilige hechting kunnen kinderen zich
bovendien hechten aan andere mensen en
die gaan vertrouwen.

5.Leidt de hulp binnen de gewenste termijn
tot de noodzakelijke resultaten ten aanzien
van de veiligheid en/of het welzijn (herstel)
van alle betrokkenen?
Nee: (Opnieuw) melden bij Veilig Thuis.
Ja: hulp afsluiten met afspraken over het
volgen van toekomstige (on)veiligheid met
betrokkenen en samenwerkingspartners.
Het melden van mogelijke
kindermishandeling en/of huiselijk geweld is
een professionele norm en als zodanig
noodzakelijk:
1. In ALLE gevallen van acute onveiligheid
en/of structurele onveiligheid.
2. In alle ANDERE gevallen waarin de
beroepskracht meent dat hij, gelet op zijn
competenties, zijn verantwoordelijkheden en
zijn professionele grenzen, in onvoldoende
mate effectieve hulp kan bieden of kan
organiseren bij (risico’s op) huiselijk geweld
en/of kindermishandeling.

Vooral contact met je baby maken en op hem
reageren als hij naar je kijkt, als hij brabbelt of
lacht, zorgt ervoor dat er een band tussen jou
en je kind ontstaat. Voor je baby is het
belangrijk dat hij kan rekenen op jouw
aandacht, zorg en liefde.

3. Wanneer een beroepskracht die hulp biedt
of organiseert om betrokkenen te
beschermen tegen het risico op huiselijk
geweld en/of kindermishandeling constateert
dat de onveiligheid niet stopt of zich herhaalt.
Bij anoniem overleg met Veilig Thuis is de
organisatie verplicht advies op te volgen
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De Oudercommissie
ocdevlinderkinderopvang@gmail.com

Petra heeft deelgenomen aan het train-detrainersprogramma Werken met baby’s en
gaat nu de komende twee jaren de
pedagogische medewerkers opleiden.

Even voorstellen...
Als (nieuw) lid van de oudercommissie wil ik
mij graag voorstellen.

OC
Beste ouders,

Mijn naam is Sharon Beskers en woon in Ulft.
Ik ben trotse ouder van Jayden (6 jaar) en
Sophie (1 jaar) samen met mijn man Edo
Beskers. Ik ben werkzaam bij zorgcentrum en
verpleeghuis Debbeshoek in Ulft als
Verzorgende IG.
Mijn hobby's zijn: afspreken met vriendinnen,
sporten, shoppen en dagjes uit met mijn
gezin.

Time flies when you have fun!
We hebben 2018 afgesloten met een
Sinterklaasweek inclusief cadeautjes en
lekkers voor de kinderen en een kerstborrel
voor de ouders.
Als oudercommissie willen we alle ouders die
het afgelopen jaar geholpen hebben hartelijk
bedanken voor hun inzet! We hopen dat we
ook dit jaar op jullie kunnen rekenen!

Ik ben lid geworden van de oudercommissie
omdat ik het erg leuk vind om als ouder mee
te kunnen denken/ praten over diverse
aspecten rondom de organisatie van
kinderopvang De Vlinder. Ik hoop een
positieve bijdrage te kunnen leveren en daar
wil ik graag mijn steentje aan bijdragen.
Heb je ook interesse om in deze gezellige
groep mee te denken en praten? Twijfel dan
niet langer en meld je aan!

2019 is alweer een aantal weken oud en we
hebben als OC een grote uitdaging! Helaas
moeten we per 1 maart afscheid nemen van
ons OC-lid Esther (Esther bedankt voor je
inzet!). Maar gelukkig komt Sharon Beskers
(moeder van Sophie) ons versterken!
Daarmee zijn we met zijn vieren... helaas nog
een te laag aantal leden om objectief te
kunnen adviseren. Daarom zijn wij
DRINGEND OP ZOEK naar enthousiaste
ouders die ons willen komen versterken!!
Voor komend jaar hebben we alweer wat
mooie activiteiten op het programma staan.
Zo komen de jaarlijkse Paaslunch en
Zomerweek weer terug, laten we de
schoolfotograaf komen, organiseren we
meerdere ouderavonden met diverse
onderwerpen (tips zijn altijd welkom!), willen
we een klusmiddag voor allerhande klusjes
organiseren, een schoonmaakavond en tot
slot maken we van Sinterklaas ook weer een
feestje.
Kortom, het belooft een superleuk jaar te
worden!
Graag tot snel!
Mandy, Corine, Sharon en Charlotte
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THEMA’S
Week 4 t/m 5 :
Week 6 t/m 8 :
Week 9 t/m 12 :
Week 13 t/m 15:
Week 16
:
Week 17 t/m 19:
Week 20 t/m 22:
Week 23 t/m 25:
Week 26/27
:
Week 28 t/m 31:
Week 35 t/m 37:
Week 38
:
Week 39 t/m 41:
Week 43 t/m 45:
Week 46 t/m 48:
Week 49 t/m 51:

VAKANTIESLUITINGEN/ FEESTDAGEN
2019
Nieuwjaarsdag >> Dinsdag 1 januari
2e Paasdag
>> Maandag 22 april
Hemelvaartsdag >> Donderdag 30 mei
2e Pinksterdag >> Maandag 10 juni
Zomervakantie >> Week 32-33-34 5-23 aug
Kerst/Nieuwjaar >>Dinsdag 24 dec tot 16.30
Week 52/Week 1
Donderdag 2 jan open

Een huis voor Harry
Help ik ben verliefd
Doe maar lekker gek
Kriebelbeestjes
Pasen
Mijn mama is lief
Stop het is rood
Mijn papa is stoer
Spelen in de modder
Op de boerderij
Ga je mee
boodschappen doen?
Juffenweek
Kijk onze dieren!
Kleuren en vormen
Het paard van
Sinterklaas
Hoera, het is bijna kerst

WE ZEGGEN DAG TEGEN
We zeggen dag tegen Reza, Diede, Casper,
Sam, Lexi, Tobin, Fien, Levy en Ryva. We
wensen hen heel veel plezier op de
basisschool en/of op de nieuwe opvang. We
zullen jullie missen!
WELKOM
We heten Nuh, Mats, Ize, Vera en Sam van
harte welkom bij KinderOpvang De Vlinder.

Ruilen van dagen
Ruilen van dagen is mogelijk. Of de door u
gevraagde ruil mogelijk is, hangt af van de
bezetting van de groep en van de personele
inzet. De ruildagen zijn in te zetten twee
maanden voor of twee maanden na de
verhinderde vaste opvangdag.

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

Uurtarief KinderOpvang De Vlinder
De nieuwe tarieven zijn zorgvuldig
samengesteld en voorzien van een advies
van de OC
Met deze bovengenoemde gegevens
allemaal in achtneming zijn we tot de
volgende uurtarief gekomen:
Dagopvang 7.00-18.00 uur
€ 8,07
Halve dagopvang

€ 8,60

Flexibele opvang

€ 8,80

Vervroegde/Verlengde opvang € 10,80
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