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KinderOpvang De Vlinder
WELKOM 
Hallo, voor u ziet u de derde nieuwsbrief van 
2019! 

 

Jeetje wat vliegen de maanden voorbij! 
De mooie zomerdagen zijn voorbij, uren lang 
genieten in de zon van een lekker wijntje en 
barbecueën met familie en vrienden.  
De avonden worden korter, het koelt sneller 
af en langzaam aan verkleuren wat blaadjes 
aan de bomen. Toch heeft elk seizoen zijn 
charmes. Heerlijk met de kinderen en de 
honden naar het bos en rennen door de 
bergen met blaadjes, mooie paddenstoelen 
bewonderen en als het even kan ook nog in 
de grote plassen stampen! Daarna natte 
kleren uit en lekker genietend onder een 
dekentje op de bank van een flinke mok met 
warme chocolademelk of latte caramel.   

Want laten we eerlijk zijn, er zijn zoveel 
mooie dingen om ons heen, waarvan we 
mogen genieten! 

Veel leesplezier en geniet van dit moment! 

Petra 

PERSONEEL 
Jammer genoeg hebben we afscheid moeten 
nemen van Marleen. Door het aantal kinderen 
momenteel konden we haar contract niet 
verlengen. We wensen haar heel veel geluk 
en succes  

NIEUWE KLANTEN 
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! 

PETRA 50 

Jaja ik heb Sarah gezien en hoe. Wil jullie 
bedanken voor de lieve teksten en leuke 
knutsels die jullie samen met je kind/eren 
hebben gemaakt. Een mooie herinnering van 
een zeer bijzonder moment.  

KINDEREN 
Gelukkig zijn als ouder begint bij jezelf. Die 
liefde is er, onvoorwaardelijk en meer dan je 
ooit voor mogelijk had gehouden. Maar 
kinderen weten ook feilloos je 
kwetsbaarheden bloot te leggen en de 
verkeerde knoppen in te drukken, ze strooien 
roet in je plannen en ze zijn er ook als je moe 
of verdrietig bent. Ouderliefde is een 
verwarrende mix van ontroering, ergernis, 
liefde, wanhoop, uitputting, vreugde, 
vertedering en geluk. Net zoals je een mens 
bent met tekortkomingen, zo zul je ook een 
ouder zijn met specifieke zwakheden en 
onvolkomenheden. Deze zullen je op een 
zeker moment nagedragen worden door je 
kinderen. Zij zullen deze haarfijn aanwijzen, 
zich tegen je afzetten, zich voornemen het 
he-le-maal anders te doen. En zo hoort het 
ook. Dat is hun geboorterecht. Zelf heb jij dat 
bij  je eigen ouders ook gedaan, om zo met 
enig afstand uit te kunnen vinden wie jezelf 
was, nietwaar? We zijn geen perfecte ouders. 
Jij niet, ik niet en alle anderen niet. Dus wees 
niet zo streng voor jezelf. Het is onze taak de 
voorwaarden te scheppen waarbinnen het 
kind zich veilig kan ontplooien, maar in welk 
tempo en welk richting dat zal zijn , ligt buiten 
ons bereik. Kinderen leren graag uit zichzelf, 
maar daarin geven ze zelf het tempo en 
belangstelling aan. Als ze zelf het tempo 
mogen bepalen, dan heb je de meeste kans 
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dat ze lol beleven aan alle nieuwe ervaringen 
in plaats van erdoor overspoeld te raken. Niet 
ieder kind wil al op zijn vierde z’n naam 
kunnen schrijven of kunnen tellen. De kat 
eten geven of de vaatwasser uitruimen zijn 
ook vaardigheden die bij het leven horen. 
Heb er vertrouwen in dat, als bijvoorbeeld je 
kind buiten speelt in de natuur, niet elk 
obstakel levensbedreigend is. Steeds 
ingrijpen als een kind de grenzen verkent bij 
het spelen is niet goed voor het 
zelfvertrouwen. Een kind dat weet hoe het 
moet kimmen, vallen, opstaan en het niet op 
een gillen zet bij een schram of een wondje is 
weerbaarder en zelfverzekerder. Leer je 
kinderen (en jezelf ) falen 
 
FRUITPLUKKEN 
Op een zonnige 
donderdagochtend 
in september, 
waren wij 
uitgenodigd om te 
komen fruit plukken 
bij een boomgaard 
in Voorst. 

Verschillende 
soorten peren, 
appels en pruimen 
waren er te vinden. Wat vonden de kids het 
leuk!! Ze mochten zelfs op de hoge ladder 
klimmen om ook de bovenste vruchten te 
pakken te krijgen! Ieder op pad met zijn eigen 
mandje en plukken maar! Nadat we ook nog 
de dieren mochten bekijken en een glas ranja 
met wat lekkers kregen, was het tijd om terug 
te gaan naar De Vlinder. Na het rusten was 
het tijd voor deel twee van deze leuke dag; 
appelmoes maken! Zelf stukjes snijden, 
suiker en kaneel erbij en hop: in de grote pan!  

Ieder kind kreeg een eigen weckpotje mee 
naar huis..hmm smullen!  

De kids hadden zoveel fruit geplukt, dat we in 
de weken erna nog vele appelflappen hebben 
gebakken! Heerlijk! 

BOODSCHAPPEN DOEN 

Boodschappen doen, is een activiteit die 
regelmatig voorkomt. En nu was er het thema 
Boodschappen doen bij de Vlinder. We zijn 
met de groep een week lang naar de Coop in 
Gendringen geweest. De kinderen mochten 
allemaal met een winkelwagentje winkel in.  
Om vervolgens van Rudie een rondleiding te 
krijgen. Eerst mochten we de nodige 
boodschappen in onze winkelwagens doen. 
Om vervolgens met Rudie naar de 
broodafdeling te gaan. Daar mochten de 
kinderen helpen met brood snijden en het in 
de verpakkingen doen. In tussen mochten de 
kinderen genieten van de heerlijke warme 
broodjes! Daarna gingen we verse 
sinaasappelsap drinken wat we zelf mochten 
tappen. Maar de rondleiding was nog lang 
niet klaar.. Want we mochten ook het 
magazijn zien! Wat was dat interessant, en 
wat was er veel te zien. De kinderen konden 
zien hoe de flessenautomaat werkte, hoe de 
grond schoongemaakt werd en ze mochten 
voelen hoe koud de koeling was brrr…Koud! 
Aan het einde van ons bezoek gingen we 
onze boodschappen afrekenen om weer 
terug te gaan naar de Vlinder.   Coop 
Gendringen en Rudie bedankt dat we weer 
langs mochten komen! 

 
BERESLIM 
Wij gaan werken met Bereslim. Bereslim 
bestaat uit leuke, leerzame taalspelletjes en 
digitale prentenboeken voor uw kind. 
Onderzoek laat zien dat als een kind 
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met Bereslim speelt, de taalontwikkeling van 
het kind vooruitgaat. De digitale 
prentenboeken van Bereslim zijn zeer 
effectief in het vergroten van de 
woordenschat en het begrip van het verhaal 
van uw kind. 
Met het spel Samenslim leert uw kind om 
denkstappen te maken die gebruikt worden 
tijdens de hele basisschoolperiode. 
Met het spel Letters in Beweging leert uw 
kind dat een teken is gekoppeld aan een 
klank. En speelt uw kind met de letters van de 
eigen naam. Een goede voorbereiding op het 
leren lezen in groep 2. 
Wij zetten Bereslim prentenboeken en spellen 
klaar voor het gebruik thuis. U ontvangt 
hiervan een mail vanuit no-reply@bereslim.nl. 
In de mail vindt u een link om uw account te 
activeren. 
Voor vragen kunt u terecht bij de 
pedagogisch medewerker van uw kind. 

JUFFENWEEK 

 
Hiep hiep hoera het was weer juffenweek. 
We begonnen de dag goed met aardbeien 🍓 
en slagroom wat lekker vonden ze dat!!! 
We hebben gezongen en muziek gemaakt !! 
Net als bij een echt feest werd de polonaise 
ingezet. Er waren kinderen mooi verkleed en 
geschminkt. Het was nog mooi weer buiten 
dus springkussen in de tuin en taartjes maken 
met zand. Lekkere snack, worst en 
komkommer tussendoor.  
Wij zijn ontzettend verwend door de kinderen. 
Wat een mooie en lekkere cadeau’s 🎁 

hebben we gehad. Nogmaals dank 
daarvoor!!! 
Eind van de dag een zakje met patat 🍟 wat 
was dat ook smullen.  
Het was een super feestweek we hebben 
genoten samen!! 
 
ZEN & MOON 
Jullie hebben het allemaal vast al gezien, 
maar na de zomervakantie stond er een 
verassing op de kinderen te wachten. 
Namelijk 2 schattige dwergkonijntjes Zen & 
Moon!  Er word al elke dag flink met ze 
geknuffeld en de vlinder van de dag mag de 
Leidster helpen met het voeren. Tot nu toe 
een groot succes!   
Welkom Zen & Moon.  

 

PRAKTISCH PUNTJE 
De herfst is begonnen en dit is te merken aan 
het weer. Wij willen jullie vragen om de 
mandjes te controleren op voldoende 
(geschikte) kleding voor deze tijd van het jaar 
en deze van naam te voorzien. Denk hierbij 
ook mutsen, sjaals etcetera.  
Tevens het verzoek om te controleren of alle 
tassen, maaltijdbakjes, voedingstorens 
etcetera, nog een duidelijk leesbare naam 
bevatten. 
Lieve groeten, team de Vlinder 
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OC 
Beste ouders,  

De vakantie zit er voor velen op, het jaar is 
doormidden! 
We blikken even terug op wat er de laatste 
maanden zich heeft afgespeeld. 
Om de zomer te vieren gingen alle kinderen 
in de week van maandag 15 t/m vrijdag 19 juli 
2019 naar Kinderboerderij Engbergen. Hier 
werden ze rondgeleid door de vrijwilligers 
daar. Speciaal voor ons konden we mee de 
dieren voeren/verzorgen en kregen we wat 
extra informatie over de dieren. Ook konden 
we de konijnen/cavia’s aaien en op 
kraamvisite bij de pasgeboren biggetjes. Na 
een kleine picknick gingen we weer terug 
naar De Vlinder. ’s Middags hebben alle 
kinderen hun eigen boerderij gemaakt op een 
mooi canvas, als aandenken. 

Voor de vakantie hebben jullie een briefje 
gehad over een kinder-EHBO cursus. Helaas 
hebben we de cursus wegens te weinig 
aanmeldingen moeten aflasten. Maar niet 
getreurd, we zullen komend jaar nogmaals 
een poging wagen. 

16 t/m 20 september is het weer juffenweek 
geweest! Ook vanuit de OC willen wij even de 
leidsters bedanken voor hun tomeloze inzet 
voor de kindjes. Meiden, BEDANKT!!  

Afgelopen woensdag 2 oktober 2019 werd er 
door de OC een informatieve ouderavond 
georganiseerd.  
Angela Reesink van het consultatiebureau 
Ulft heeft ons alle ins en outs verteld over 
opvoeden. Daarnaast ging ze wat dieper in 
op de door ouders ‘ingestuurde’ vragen.  

We hopen dat we de volgende keer meer 
ouders voor de ouderavonden kunnen 
bereiken. 

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 

THEMA’S 

Week 39 t/m 41:      Kijk onze dieren! 
Week 43 t/m 45:      Kleuren en vormen 
Week 46 t/m 48:      Het paard van 
                                Sinterklaas 
Week 49 t/m 51: Hoera, het is bijna kerst 

 
RUILDAGEN 
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 voor 2020 worden 
zorgvuldig samengesteld en voorzien van een 
advies van de OC. U wordt hier spoedig over 
ingelicht 

VAKANTIESLUITINGEN/ FEESTDAGEN 
2019  
Kerst/Nieuwjaar   >>Dinsdag 24 dec tot 16.30 
                                 Week 52/Week 1 
                                 Donderdag 2 jan open 
 
WE ZEGGEN DAG TEGEN 
We zeggen dag tegen Sam, Liv, Ise, Dean, 
Vince, Félien, Bien en Jayson. We wensen 
hen heel veel plezier op de basisschool. We 
zullen jullie missen! 
 
WELKOM 
We heten Mischa, Rune, Luna en Sena van 
harte welkom bij KinderOpvang De Vlinder. 

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


