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

Veel leesplezier en geniet van dit moment!

De maanden vliegen voorbij en nog een paar
weken en we kunnen genieten van de
zomervakantie!

NIEUWE KLANTEN
Zoals u ziet zijn er best veel vlinders die gaan
uitvliegen naar de basisschool. Afscheid
nemen van gezinnen die jaren bij ons waren.

Mijn kinderen zitten, net als het merendeel
van de tieners van nu, bijna de hele dag vast
geplakt aan de telefoon. Maar ook wij
volwassenen kunnen er wat van.
We scrollen door social media, sturen
whatsappjes naar vrienden, luisteren naar
muziek en doen hun huiswerk/ons werk, en
dat allemaal tegelijk. Dat voelt krom, ook al
leven we in een wereld waarin alles draait om
multitasken. Elke dag zijn er wel 100
verschillende dingen die onze aandacht
eisen, waardoor we maar weinig tijd
overhouden om een stap terug te doen, om
oprechte aandacht te besteden aan dingen
die belangrijk zijn. De wereld trekt in een flits
voorbij, alsof je in een trein zit. Zodra de trein
vertraagt, wordt de wereld weer scherp. Hoe
langzamer hij gaat, hoe meer details je ziet.
Dat geldt ook voor aandacht. We moeten
vertragen en met aandacht kijken en
luisteren, want anders missen we de
schoonheid van de kleine dingen die samen
het groot geheel vormen. Als we dat
beseffen, kunnen we beginnen met echt te
luisteren, zonder afleiding.
Kijken en zien, contact maken en onze
volledige aandacht geven aan het moment of
de persoon die we voor ons hebben.
Het leven is kort en het is belangrijk dat je alle
speciale momenten viert, hoe groot of hoe
klein ze ook zijn. En ook dat het niet gaat om
grote gebaren of dure cadeaus, maar dat het
gaat om de aandacht die je besteed aan de
gelegenheid. Een knuffel, gewoon omdat het
kan. Een persoonlijk telefoontje, als blijk van
waardering. Dat is wat de gever en ontvanger
een goed gevoel geeft. Laat deze momenten
niet ontsnappen, ze zijn waardevol.

Petra

Deze dames waren daarom druk aan het
flyeren op ’t Preuvement. Top dames!
Om u te betrekken bij alles, hebben we een
leuke aanbieding voor u. Als u ervoor zorgt
dat een nieuwe klant zich inschrijft, krijgt u
van ons een hele dag opvang. Deze
aanbieding geldt voor het hele jaar.
Dus maak reclame en sla u slag!
EETPRAKTIJK
Hoe groeit je kind op tot een alles etende,
kruidenthee drinkende, vis-, groente-,
avocado- en peulvruchten- liefhebber?
In het boek ‘mini easy peasy’, Vera van
Haren & Claire van der Heuvel uitgeverij
Becht kunt u hen ervaring lezen en ze geven
ook gezonde alternatieven als je weinig tijd
hebt om te koken.
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Het samen boodschappen doen op de markt
of supermarkt, zelf gekweekte groenten of
fruit uit je tuin halen, thuis de groente samen
wassen , schillen en snijden en er een
kleurrijke creatie van maken. Natuurlijk eerst
een foto van maken van het resultaat en
daarna alles met aandacht proeven. Wat
smaakt zoet? Wat een beetje zuur of bitter of
heel raar?

Hoe meer je als ouder kunt accepteren hoe je
kind in elkaar zit, des te beter voor je kind.
Als je gezin van voetbal houdt, is het
aanlokkelijk om je kind op voetbal te doen,
maar een teamsport met harde geluiden en
veel ruwe actie, is misschien niet het beste
voor hem of haar. Zoek dus een sport
waarvan het geniet. Ook als het niet joúw
favoriete sport is.
Wees ook altijd eerlijk in je acties en emoties.
Hoogsensitieve kinderen kunnen voelen wat
jij voelt. Het is heel verwarrend als mensen
het ene zeggen en overduidelijk het andere
voelen. Benoem die olifant in de kamer.
Door het lezen van artikelen kun je dingen
herkennen en er baat bij hebben door er
anders tegen aan te kijken.

Mindful eten noemen ze dat en dit is de
lekkerste vorm van meditatie, aandacht voor
elkaar hebben en ook nog eens heel
leerzaam.
HOOGGEVOELIG KIND
Op de facebookpagina van KinderOpvang De
Vlinder deel ik regelmatig artikelen over Hoog
Gevoelige Kinderen.
Ik ben helemaal niet van mensen in een hokje
plaatsen, want elk kind/persoon is uniek en
bijzonder. We zijn allemaal verschillend.
Het is geen ziekte of stoornis, niets negatiefs,
maar een persoonlijkheidskenmerk. Mensen,
kinderen met deze eigenschap zijn vaak
opmerkzaam, invoelend en creatief.
Ze hebben een diep innerlijk leven:
schoonheid en muziek kan hen enorm raken.
We denken vaak dat hoog gevoeligheid
gepaard gaat met voorzichtigheid en
verlegenheid, maar je kind kan net zo goed
zeer ontdekkend of een robbedoes zijn.
Het belangrijkste is om zijn of haar behoeften
en grenzen te leren kennen en daarnaar te
handelen. Vergelijk je kind niet met ander
kinderen en je gezin niet met andere families.
[Typ hier]

Wilt u hier meer over lezen, dat kan in:
‘Hooggevoelig geboren’,Märtha Louise en
Elisabeth Nordeng, uitgeverij Terra- Lannoo
En/Of
‘Puur gevoelig’,’Puur lichter leven’,’Puur
elkaar grootbrengen’, Jolijn Hendriks alle drie
bij uitgeverij AnkhHermes
Succes met opvoeden, moeilijkste taak van
ons als ouder!
BEZOEK GGD
Het jaarlijkse onaangekondigde
bezoek van de GGD hebben we heel goed
doorstaan. We kunnen zelfs mededelen dat
het rapport zeer positief geschreven is. Het
uiteindelijke rapport zal binnenkort op ons
website te lezen zijn.
KIJKJE ACHTER DE SCHERMEN
In de afgelopen nieuwsbrieven hebben we
het gehad over de babyspecialisatie,
Startblokken, nieuwe regels binnen de
opvang en nog veel meer. In deze
nieuwsbrief gaan we terug naar de basis. Hoe
verwerken wij bovenstaande onderwerpen in
een dag opvang?
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Het begint al voordat de eerste pedagogisch
medewerker binnen komt. Onze
pedagogische medewerkers hebben namelijk
in het rooster al gezien wie die dag
peuterdienst heeft of babydienst. Wanneer je
peuterdienst hebt, heb je al nagedacht over
welk activiteit je deze dag wilt aanbieden aan
de kinderen. Dit kan een knutselactiviteit zijn,
maar ook een uitje, zintuigelijke activiteit of
juist bewust “vrij spel” inzetten. De
babydienst neemt die dag de leiding over de
zorg rondom de baby’s en houdt hun slaapen eet-tijden in de gaten en alle verzoeken
die de ouders gedaan hebben rondom hun
baby. Uiteraard blijft het gehele team
verantwoordelijk voor alle kinderen en er
wordt dan ook nauw samengewerkt/overlegd
door alle pedagogische medewerkers.
Elke dag worden de aangeboden activiteiten
gepland rondom ons vaste eet- en
slaapmomenten. De activiteiten die we op dat
moment aanbieden, komen voort uit het
thema dat we op dat moment hebben. Elk
thema is van te voren bedacht en uitgewerkt
door één pedagogisch medewerker of door
het hele team. Bij aanvang van het thema
weten we dus al welke nieuwe woorden we
de kinderen willen aanleren, welke
knutselactiviteiten, uitstapjes, nieuwe
liedjes/boeken en nog veel meer.
Dit alles gericht op de verschillende leeftijden
en interesses binnen onze groep.
Naast ons “vaste”schema, maken wij
natuurlijk ook nog tijd voor de actuele zaken
rondom de kinderen individueel. Denk aan
het vieren van een verjaardagsfeest, een
knutselwerkje maken voor een jarige papa of
mama enzovoort. Maar ook het één op één
oefenen met tellen, het herkennen van de
kleuren, een extra verhaal voorlezen of waar
ook bij jullie dreumes of peuter de behoefte
ligt. Bij de baby’s zetten we heel bewust
“knuffeltijd” of “samen-speeltijd” in.
Door al deze activiteiten zien en horen wij
ontzettend veel van alle kinderen en kunnen
[Typ hier]

wij goed inspringen op waar hun (individuele)
behoeftes liggen. Deze observaties
verwerken wij in het KIJK-systeem en
bespreken we met jullie als ouder en binnen
het team.

KinderEHBO
Het team van ons is weer helemaal up-todate om uw kind zo goed mogelijk te helpen
bij ongevallen.
Hoe belangrijk is het om te weten hoe u moet
handelen. Ik zeg heel belangrijk! Want als u
weet wat te doen, raakt u niet zo snel in
paniek en houdt uw kind er waarschijnlijk
geen angst aan over. Wij geven u de kans om
KinderEHBO met andere ouders te kunnen
volgen. De OC zal hier binnenkort met u over
communiceren
BEZOEK PUPPIES
Bij Teije thuis waren er labrador pups
geboren en wij mochten kijken! Op een
donderdagmiddag vertrokken Petra en
Silvana met een groep peuters richting Teije.
Wat waren de pups lief en wat wilden ze
graag spelen met ons! De mama van Teije
wist heel veel te vertellen over de pups en ze
lieten zich lekker door de kinderen knuffelen.
Toen de pups moe werden, gingen ze weer in
de bench en mochten de kinderen nog even
lekker spelen in Teije’s tuin. Het was
ontzettend leuk en de kinderen hebben veel
van het uitje opgestoken! Ellen, nogmaals
bedankt!
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PREUVEMENT 2019

waar wij werden ontvangen door Joep, Hans
en Brigitte. Zij lieten ons de werkplaats en de
winkel zien en lieten zien hoe je een kapotte
fiets maakt. We mochten helpen met de
schroevendraaier, op het knopje van de
fietslift drukken en alle bellen even laten
rinkelen. Joep liet zien hoe ze bij de
fietsenmaker een band oppompen en hoe
een fiets zonder wielen weer gemaakt werd.
We leerden er dat een lamp en een bel erg
belangrijk is in het verkeer en kregen toen we
naar huis gingen nog een leuk presentje!
Het was fantastisch!
Mekers Fietsen Gendringen, Nogmaals groot
dank!

Wat een mooie dag voor het preuvement!
Wij van De Vlinder kwamen een kijkje nemen
bij “De Muziekbus” Wat een sfeer en Petra
zag er heel mooi uit. Er werd muziek
gemaakt, gezongen en gedanst door de
kinderen. Voor ons een gelegenheid om te
flyeren en sfeer te proeven van dit
evenement. Volgend jaar weer!
BEZOEK MEKERS FIETSEN

BEZOEK AUTOBEDRIJF FRAZER
4 juni zijn we naar autobedrijf Frazer geweest om
ons thema verkeer af te sluiten.
De papa van Félien en Peppe die werkt daar en
kwam ons bij De Vlinder ophalen met een bus en
een oplegger. Alleen dat was al een uitje op zich!
Bij Frazer werden we rondgeleid door de
werkplaats, daar gingen er auto's op de brug de
lucht in en konden we er onder kijken.
Ook werden de banden even geïnspecteerd!
In de showroom mochten de kinderen rondjes
rennen tussen alle nieuwe auto's! En we mochten
zelfs een kijkje nemen op kantoor, daar werd er
even getelefoneerd door Liv (bellen naar de
concurrent?)
Als bedankje gaven de kinderen wat lekkers voor
de werknemers en kregen de kinderen een
snoepzak(je) mee naar huis.
Het was super leuk van Frazer dat we een
bezoekje mochten brengen.

In de weken van 13 tot 23 mei zijn wij voor
het thema ‘verkeer’ een aantal keer op
bezoek geweest bij de Fietsenmaker. In de
lange trein liepen wij richting de fietsen winkel
[Typ hier]
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En Maik, super bedankt voor je hulp en
rondleiding!

OC
Beste ouders,
De laatste nieuwsbrief is alweer een tijdje
geleden.
Eind februari heeft Sjoukje van Lo & Co weer
onze kinderen gefotografeerd. Het was een
hele klus om alle kindjes op de foto te krijgen
maar het is gelukt! Iedereen heeft een
inlogcode ontvangen, welke je toegang biedt
tot een afgeschermde omgeving waar de
foto’s in allerlei vormen en maten te bestellen
zijn.
Met Pasen is ook dit jaar een uitgebreide
lunch georganiseerd. Met lekkere
paasbroodjes, jus d’orange, eitjes, speciaal
paasbeleg en pastasalades van Petra was
het een heus feest! Ook waren er diverse
ouders die een handje mee hielpen! Bedankt
allen!
Begin mei hebben alle ouders een enquête
ontvangen. Deze enquête komt vanuit de
Oudercommissie en is ervoor bedoeld om
meer inzicht te krijgen hoe jullie, als ouders,
betrokken willen worden bij de kinderopvang
van jullie kind(eren). De komende
vergadering zullen we de enquêtes evalueren
en hierop de benodigde zaken aanpassen,
door bijv. een groepsapp op te richten om zo
rechtstreekse korte lijnen met de ouders te
hebben.
[Typ hier]

Voor de vakantie staat de Zomerweek nog op
de planning, de activiteiten staan nog niet
vast maar we zijn op zoek naar ouders die
willen helpen! Dus kijk alvast of er een gaatje
te vinden/maken is in de agenda tussen
maandag 15 t/m vrijdag 19 juli 2019
(VADERS ZIJN OOK VAN HARTE
WELKOM)!!
In de vorige nieuwsbrief, gaven we aan druk
op zoek te zijn naar nieuwe leden voor de
OC. Hanneke Nijman (moeder van Fien en
Jans), gaf gehoor aan onze oproep en is
sinds een aantal maanden lid van de OC.
Hieronder stelt ze zich kort voor:
Hai!
Ik wil me graag voorstellen,
ik ben Hanneke Nijman en
sinds kort toegetreden tot
de oudercommissie.
Waarom? Wij lopen nu al
wat jaartjes mee bij De
Vlinder en ik vind het leuk
om creatieve inbreng te hebben en mee te
kijken in de keuken. Daarnaast waardeer ik
enorm wat de leidsters allemaal doen voor de
kinderen en ik vind het fijn om op deze
manier iets terug te kunnen doen.
Ik woon samen met Tom en ik ben de moeder
van Fien en Jans. Fien is inmiddels 4 en zit
sinds kort op de basisschool. Jans wordt in
augustus 2 en komt wekelijks bij De Vlinder.
Ik ben werkzaam als ambulant begeleider bij
Radar Uitvoering. Een organisatie die zich
richt op de ondersteuning van de multiproblem doelgroep.
Ik hoop op een leuke & gezellige tijd bij de
commissie, de eerste vergaderingen zijn in
ieder geval goed bevallen!
Meer weten of ook interesse? We horen het
graag!
Groetjes Hanneke
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We blijven op zoek 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@gmail.com !
Graag tot snel!
Hanneke, Sharon, Mandy, Corine en
Charlotte
De Oudercommissie
ocdevlinderkinderopvang@gmail.com
THEMA’S
Week 20 t/m 22:

Stop het is rood

Week 23 t/m 25:
Week 26/27
:
Week 28 t/m 31:
Week 35 t/m 37:

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

Week 38
:
Week 39 t/m 41:
Week 43 t/m 45:
Week 46 t/m 48:
Week 49 t/m 51:

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.
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:

[Typ hier]

Dagopvang 7.00-18.00 uur

€ 8,07

Halve dagopvang

€ 8,60

Flexibele opvang

€ 8,80

Vervroegde/Verlengde opvang € 10,80
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
WE ZEGGEN DAG TEGEN
We zeggen dag tegen Lot J, Maud, Ivy,
Niene, Sam en Lente. We wensen hen heel
veel plezier op de basisschool en/of op de
nieuwe opvang. We zullen jullie missen!
WELKOM
We heten Dean van harte welkom bij
KinderOpvang De Vlinder.
REGISTRATIENUMMER
Het registratienummer van KinderOpvang
De Vlinder voor de belastingaanvraag is:
193545184.

