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KinderOpvang De Vlinder
WELKOM 
Hallo, voor u ziet u de 35ste Nieuwsbrief!  

 
Lieve mensen, 

Het COVID-19 virus zet echt onze wereld op de 
kop. Waar we allemaal al bang voor waren is nu 
toch werkelijkheid geworden en treft ons allemaal. 

We staan volledig achter de maatregelen omdat 
gezondheid en veiligheid van iedereen voorop 
moet staan. Maatregelen die grote impact hebben 
voor iedereen. KinderOpvang De Vlinder kan 
maar voor een beperkt aantal kindjes open zijn.  
We zullen er alles aan doen om te helpen waar 
nodig is. Dus laten we alsjeblieft proberen positief 
te blijven en een helpende hand uit te reiken naar 
een ieder die het nodig heeft.  

Als u uw kind thuis kunt opvangen, is het verzoek 
dit te doen. Als dit echt niet lukt, kunt u een 
beroep doen op ons.  Laat het ons weten, zodat 
we mee kunnen denken voor een oplossing. 

 Wij wensen jullie heel veel sterkte! 
Blijf veilig, vriendelijk, positief en hou van elkaar. 

Veel liefs van ons! 
team van KinderOpvang De Vlinder 
 
  
 

 
 
 
 
 

10 JARIG JUBILEUM 

Lieve mensen, 

KinderOpvang De Vlinder bestaat dit jaar vanaf 
februari 10 jaar. Wat zijn we trots om dit tweede 
lustrum te mogen vieren.  

Echter, deze mijlpaal in ons bestaan was niet 
mogelijk geweest zonder het vertrouwen van jullie 
en de inzet van ons fantastisch team. Hier zijn we 
zeer dankbaar voor! 
Samen met jullie kinderen hebben we dit al 
uitgebreid gevierd. Bedankt voor de lieve en 
mooie attenties.  
We willen dit natuurlijk nog meer in het openbaar 
kenbaar maken. Zodoende hebben we ervoor 
gekozen om dit jaar tijdens het preuvement 30 
mei van 17.00 uur tot 22.00 uur in Gendringen 
ons lustrum in het middelpunt te zetten. Dit jaar 
wordt niet alleen de muziekbus door ons 
georganiseerd, maar er zal een straat met allerlei 
kinderactiviteiten door KinderOpvang De Vlinder 
mogelijk gemaakt worden. Hierbij kunnen we 
vrijwilligers gebruiken. Lijkt je dat leuk, meld je 
dan aan bij de leidsters.  
We hopen op een heel gezellig gebeuren, dus 
schrijf  het in uw agenda en nodig vrienden en 
familie uit om dit heugelijke feit samen met ons te 
vieren. 
 
Groetjes Rudie&Petra 
Gezien de huidige situatie is het preuvement 
afgezegd. 
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GGD 
We werden 27 januari totaal verrast door een 
GGD controle en kunnen met trots vermelden dat 
we aan alle kwaliteitseisen voldoen en we een 
positief verslag hebben ontvangen.  
 
THEMA “MIJN LICHAAM” 
De afgelopen weken hadden we het thema “Mijn 
Lichaam” een thema met leuke ideeën !  
Zoveel leuke activiteiten die we met de kinderen 
gedaan hebben. 
 
Wij waren super enthousiast en dachten we 
pakken een paar grote vellen papier en dan 
kunnen we van ons allemaal het lichaam 
omtrekken. Dit vonden de meesten geen leuk 
idee 🙈. Maar uiteindelijk toch gelukt bij 1 kind en 
daarmee konden we alle lichaamsdelen 
aanwijzen en er op plakken. Dat was zo leerzaam 
en de gekste gezichten kwamen voorbij.  

 

Op de grote dobbelsteen hadden we 
lichaamsdelen staan. Vervolgens gooide je met 
de dobbelsteen, welk lichaamsdeel je zag gingen 
we allemaal aanwijzen. Er zijn ontzettend veel 
liedjes die over je lichaam gaan. We hebben deze 

veel gezongen. Vooral hoofd, schouders knie en 
teen, knie en teen. De huishoek was omgetoverd 
tot een badkamer met een echte douche dit 
vonden de kinderen grappig. Haren werden 
gewassen net echt!! We hebben de poppen in 
bad gedaan met water en zeep.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPEELSCHAKEL 
Zoals jullie weten zijn wij allemaal druk bezig met 
het volgen en het in de praktijk brengen van de 
methode Startblokken. Eén van de ontwikkelingen 
hierin is de speelschakel.  
De speelschakel is ontstaan in het kader van 
ouderbetrokkenheid. De speelschakel bestaat uit 
één of meerdere pedagogisch medewerkers die 
samen met de ouders kijken naar extra 
begeleiding van de taalontwikkeling thuis. Je kunt 
hierbij denken aan een huisbezoek, het 
meegeven van extra leesboeken etc. Wanneer 
jouw kind gebruik maakt van een VVE- plek 
aangeboden door de gemeente, word er van je 
verwacht deel te nemen aan de activiteiten 
aangeboden door de speelschakel. Op dit 
moment volgt Silvana de cursus tot speelschakel, 
voor meer vragen kun je bij haar terecht.  
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PLANMATIG WERKEN 
Sinds een half jaar zijn we begonnen met de 
cursus `planmatig werken` . Tijdens deze cursus 
gaan we ons verder verdiepen in het hoe en 
waarom we werken met startblokken.  
De cursus is verdeeld in drie doelen. Rekenen, 
Taal en Sociaal-Emotioneel en elk doel heeft 
weer verschillende sub-doelen.  
Het ontwikkelingsgebied Rekenen hebben we net 
afgerond en aan de hand daarvan hebben we 
onze activiteitenplanner uitgebreid.  
Nu kunnen we tijdens elk thema doelen 
toevoegen waaraan we willen werken tijdens dit 
thema. Zo kunnen we aan het eind van het jaar 
precies zien welke sub-doelen we al hebben 
behandeld en welke niet. We gaan dat straks ook 
bij domein Taal en domein Sociaal/Emotioneel 
doen. Belangrijk in deze hele cursus is dat wij 
alles spelenderwijs aanbieden. 

Daardoor zullen jullie dus ook steeds minder 
voorgemaakte werkjes zien, steeds meer 
nagespeeld spel en werk waar het leren in de 
beleving zat. Niet wat het uiteindelijk moet 
worden. Het is tot nu toe erg interessant en net 
als startblokken, een feest om mee te mogen 
werken.  

STARTBLOKKEN 
We werken al enige jaren met Startblokken van 
Basisontwikkeling, het VVE programma (voor- en 
vroegschoolse educatie). Bij Startblokken draait 
het allemaal om spel. Ze hebben interesse in de 
dingen die om hen heen gebeuren en in wat grote 
mensen doen in de ‘echte’ wereld. Hierbij hebben 
de pedagogisch medewerkers een grote rol. 

Ze spelen samen met de kinderen, begeleiden,  
stimuleren de kinderen om te spelen en richten de 
hoeken in de fantasiewereld van de kinderen.  

Je kan hierbij denken aan de huishoek. De 
kinderen gaan net als mama de baby verzorgen 
en net als papa het eten koken. Ze leren de 
wereld kennen en gaan begrijpen hoe het er daar 
aan toe gaat. Kinderen leren de taal gebruiken die 
daar bij hoort, tekens en symbolen die ze 
tegenkomen in de echte wereld. Hierdoor krijgen 
de kinderen een optimale voorbereiding voor zijn 
of haar start op de basisschool. 

 

THEMA’S: 
WEEK 15              PASEN 
WEEK 16-20         Tuut tuut… hier kom ik aan! 
WEEK 23-27         Bloemetjes en bijtjes! 
WEEK 35-39         Lief dier, kom eens hier! 
WEEK 40              JUFFENWEEK 
WEEK 42-45         Hatsjoe.ik moet naar de dokter! 
WEEK 47-52         Ik zie allemaal lichtjes! 
 
 
TARIEVEN 2020 
Dagopvang 48 weken 2020   : € 8,39 per uur 
½ dagopvang 48 weken 2020: € 8,70 per uur 
Flexopvang 48 weken 2020:    € 8,90 per uur 
Losse uren opvang 2020:        € 10,90 per uur 
 
De meeste organisaties berekenen 52 weken. 
Doordat wij 48 weken berekenen en geen 52 
weken zijn we uiteindelijk lager in de 
maandelijkse kosten. 
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VAKANTIESLUITINGEN/ FEESTDAGEN 2020 

Feestdag Dag Week  

Nieuwjaarsdag 
2020 

01-01-
2020 

woensdag 1  

Goede vrijdag 
2020 

10-04-
2020 

vrijdag 15  

1e Paasdag 2020 12-04-
2020 

zondag 15  

2e Paasdag 2020 13-04-
2020 

maandag 16  

Koningsdag 2020 27-04-
2020 

maandag 18  

Bevrijdingsdag 
2020 

05-05-
2020 

dinsdag 19  

Hemelvaartsdag 
2020 

21-05-
2020 

donderdag 21  

1e Pinksterdag 
2020 

31-05-
2020 

zondag 22  

2e Pinksterdag 
2020 

01-06-
2020 

maandag 23  

1e Kerstdag 2020 25-12-
2020 

vrijdag 52  

2e Kerstdag 2020 26-12-
2020 

zaterdag 52  

Oudejaarsdag 
2020 

31-12-
2020 

donderdag 53  

 
Naast de bovengenoemde vrije dagen en 
feestdagen zijn wij met ons kdv 4 weken gesloten, 
namelijk: 
Vakantie 2020       Vakantiedata       Week 
Bouwvakvakantie: 3 aug – 21 aug    32-33-34 
Kerstsluiting        : 24e dec tot 16.30 u open.  
                              25 dec  t/m 1 jan  52/53 
OC 
Beste ouders,  

Zoals jullie allemaal wel vernomen hebben treft 
het COVID-19 virus ons land inmiddels ook erg 
hard. De scholen en kinderopvang zijn maar voor 
een beperkt aantal kindjes open.  
We hebben daarom als OC besloten om alle 

geplande vergaderingen tot nader order op te 
schorten. Ook zullen alle activiteiten, welke wij als 
OC organiseren, worden opgeschoven naar een 
later moment. 

We wensen iedereen veel kracht toe de komende 
tijd, zorg goed voor jezelf en anderen! 

Graag tot snel! 

Hanneke, Sharon, Mandy, Corine en Charlotte 

De Oudercommissie 
ocdevlinderkinderopvang@gmail.com 

 
WE ZEGGEN DAG TEGEN 
We zeggen dag tegen Jayson. We wensen hem 
heel veel plezier op de basisschool. We zullen je 
missen! 
 
WELKOM 
We heten Rune, Sena, Mayar, Abel, Jip, Levi en 
Yuna van harte welkom bij KinderOpvang De 
Vlinder. 

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

 


