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KinderOpvang De Vlinder
WELKOM 
Hallo, voor u ziet u de 36ste Nieuwsbrief! 
En ook al zitten we nog steeds in een rare tijd, we 
hebben u wel allerlei nieuwtjes te melden. 
 
Natuurlijk wensen wij iedereen een hele fijne 
en zonnige vakantie!    
 
Veel leesplezier! 
 
10 JARIG JUBILEUM 2020 
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 konden we 
niet groots vieren door de Covid 19. 

We wilden dit openbaar kenbaar maken. 
Zodoende hebben we ervoor gekozen om toch 
naar volgend jaar tijdens het preuvement 29 mei 
van 17.00 uur tot 22.00 uur in Gendringen te 
verzetten. In de hoop dat we dan weer “normaal” 
dingen kunnen doen. Er 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 

 

BEWUSTWORDINGSCOACH 
Via facebook heeft u misschien al 
vernomen/gelezen dat ik nu officieel ben 
begonnen met mijn bewustwordingspraktijk. Ben 
zelf al een aantal jaren bezig met waar ik zelf mag 
gaan staan en heb gemerkt dat ik hierbij steeds 
vaker een waardevolle ondersteuning, 
begeleiding, veilige ruimte kan zijn voor anderen, 
zodat zij zichzelf kunnen helpen, zodat ze in 
zijn/haar kracht kunnen staan. Dit kan ik door het 
geven van Bewustwordings sessies, Energetische 
Behandelingen, Healing sessies, Readingen en 
Huisreinigingen.   
 

Ik kan mensen leiden met intunen op hun gevoel, 
kan ze begrijpen en meenemen om de juiste, 
logische, gestructureerde stappen zelf te kunnen 
nemen, zodat blokkades, issues en overtuigingen 
opgeheven kunnen worden. De kracht die ik in 
mezelf vond tijdens spirituele- en 
coachopleidingen gaf me het besef, dat ik nu de 
stap mag nemen om het met u te delen! 

Als klant van KinderOpvang De Vlinder krijgt u 40 
% korting op een sessie. Ik vind dit een verrijking 
voor de kinderopvang en hoop dat ik u van dienst 
mag zijn. 

TEAM 
En toen kwam Covid 19…  
Dat hield voor ons in, dat we een poosje alleen 
maar noodopvang mochten gaan bieden. En in 
die weken hebben we maar kunnen genieten van 
1 tot 8 kinderen per dag. Wat was het vreemd 
zeg! 
Maar in die tijd hebben wij als team zeker niet stil 
gezeten! 

 Silvana, Ilvie en Janneke zijn gestart met een 
online baby cursus. (Esile en Lejanne hadden 
deze al gehaald tijdens hun opleiding)  

 Lejanne en Silvana hebben de cursus 
startblokken gehaald!  

  Esile heeft live op de computer de cursus 
startblokken kunnen volgen. 
De andere leidsters hadden dit ook voor de 
cursus planmatig. 

 En er zijn zoveel mogelijk protocollen voor de 
GGD bijgewerkt.  

We zijn nu ondanks alle extra regels in de 
kinderopvang blij dat we weer van alle kinderen 
kunnen genieten en ook weer een praatje kunnen 
maken met ouders!  

 

NIEUWE COLLEGA 
Mijn naam is Mayke 
Tangelder. Ik ben 
moeder van 3 
kinderen en woon in 
Doetinchem. Mijn 
vriend heeft ook 3 
kinderen, dus samen 
vormen we een 
gezellig en groot 
samengesteld gezin 
;)  
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Ik ben nu bijna 20 jaar werkzaam in de 
kinderopvang. Het werd tijd voor een nieuwe stap 
en wilde al jaren werken bij een kleinschalig kdv. 
Ik ben dan ook enorm blij dat ik mag gaan werken 
in dit leuke team bij De Vlinder!  
Ik verdiep me graag in de ontwikkeling van 
kinderen en zal me hierin ook altijd blijven 
ontwikkelen. Ik vind het belangrijk dat ieder kind 
zich veilig en geborgen voelt en ik draag heel 
graag bij aan een fijne plek waar ieder kind tot zijn 
recht komt en waar ze kunnen zijn wie ze zijn.  
Ook heb ik de opleiding kinderyoga en 
kindercoaching gevolgd. Een leuke aanvulling en 
verrijking op mijn werk.  
Ik kijk er naar uit om alle kinderen en ouders te 
ontmoeten in september en elkaar beter te leren 
kennen! 
 
Thema: Ik in het verkeer 

 

 

 

 

 

 

In onze eerste week na de Corona sluiting zijn we 
gestart met het thema “ik in het verkeer.” Lejanne 
en Silvana hebben dit thema voorbereid volgens 
de Startblokken methode en hebben met behulp 
van dit thema hun eindproduct van de cursus 
uitgewerkt. De kinderen hebben genoten van de 
verkeersborden bingo, het ‘rijden in de bus’ en 
nog veel meer (de foto collage hebben jullie 
gezien.) 
 
Lejanne en Silvana hebben hun werk midden juni 
gepresenteerd aan collega’s binnen het en hun 
docent. Ook zij waren erg enthousiast en Lejanne 
en Silvana hebben Startblokken dan ook goed 
afgerond. Gefeliciteerd dames! 
 

 

 
Thema: bloemetjes en bijtjes. 
Tijdens dit thema staat de bloem in de 
belangstelling. De bloem is een heel bijzonder 
organisme, je kunt er zoveel mee! Alle zintuigen 
worden geprikkeld: je kijkt naar de bloem, je ruikt 
eraan en voelt de zachte blaadjes. De bloem kan 
gebruikt worden om mee te knutselen en ook om 
het huis mee op te vrolijken.  

Wij zijn actief bezig geweest met het thema. We 
hadden een bloemenwinkel op de groep, gingen 
naar buiten om mooie bloemen te zoeken, 
tuinkers zaaien, liedjes gezongen over bloemen 
en nog veel andere activiteiten. De kinderen 
vonden het heel leuk, maar vooral interessant  
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MODDERDAG 

Wat is het toch belangrijk voor kinderen om lekker 
vrij in de natuur te kunnen ontdekken en beleven. 
Zodoende hebben we natuurlijk modderdag niet 
zomaar voorbij laten gaan. De kinderen kregen 
lekker de ruimte om met zand en water te 
knoeien, rollen, voelen en te ervaren. Sommigen 
vonden dit wel heel erg gek, maar bij de meesten 
zat zelfs de modder achter hun oren. Heerlijk 
toch? Wij hebben er in ieder geval ook van 
genoten. Met het filmpje in de whatsapp konden 
jullie ook mee genieten. 
 

 
 
ZOMERWEEK 
Wat een week allemaal slingers en ballonnen bij 
de Vinder als je binnen kwam. 
En zo begon de zomerweek met heerlijk weer!!  
Buiten aan onze nieuwe tafel je eigen verrekijkers 
verven. 
Wat waren ze er druk mee. 
We hebben met de insectenkaart waar alle 
beesten op staan in alle gaten en hoeken 
gezocht!! 
Het was een groot succes.  
We zagen de leukste, gekste dingen en beesten 
door de verrekijkers. 
Zelfs elkaar 😂.   
Thuis kunnen jullie ook gewoon weer verder 
zoeken. De Jungle koekjes waren een lekker 
extraatje.  We hebben gedanst en gezongen. 
 

 
Kortom we hebben een heerlijke zomerweek 
gehad.  
Bedankt oudercommissie voor de leuke ideeën! 
 
Hele fijne vakantie voor iedereen !! 
 
STAGIAIRES 
Hi! 

Ik ben Mirte Pelgrom, student bij het Graafschap 
College.  

De opleiding die ik volg is: pedagogisch 
medewerker kinderopvang niveau 3. Ik kom hier 
aankomend schooljaar stage lopen op de 
maandags en dinsdags. Ik hoop u te zien!  

Met vriendelijke groet,  Mirte Pelgrom 
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Lieve ouder(s)/verzorger(s),  

Mijn naam is Noa 
Bergevoet. Ik ben 18 
jaar oud, woon in 
Gendringen en 
studeer al 2 jaar met 
veel plezier 
Pedagogisch 
Medewerker 
Kinderopvang op het 
Graafschap College in 
Doetinchem. Dit 
school jaar 2020-2021 
start ik in mijn 
examenjaar, en mag ik 
per januari stage 
lopen op woensdag, 
donderdag en vrijdag 
bij De Vlinder. De 
reden dat mijn stage 
pas in januari begint is omdat ik eerst een aantal 
maanden naar Italië ga, ook om stage te lopen op 
een internationaal kinderdagverblijf. Indien de 
internationale stage door de Covid 19 niet door 
gaat, zult u mij vanaf september al zien.  

Ik kijk  er erg naar uit en hoop jullie en jullie 
kinderen snel te ontmoeten. Ik vind het leuk om 
activiteiten te doen met kinderen, ze zo ver 
mogelijk te helpen in hun ontwikkeling en ook om 
lekker even te knuffelen. Ik ben heel geduldig, 
zorgzaam en lief.  

In mijn vrije tijd werk ik bij de Jumbo in Ulft. Hier 
vul ik de vakken aan, werk ik achter de kassa en 
neem ik de nieuwe mensen mee om ze op te 
leiden. En ik spreek af met vrienden en 
vriendinnen en probeer ik vooral veel plezier te 
maken. 

Ik hoop jullie allemaal snel te zien! 

Liefs,  Noa 

 

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. 
 

VAKANTIESLUITINGEN/ FEESTDAGEN 2020 

 

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 
 
OUDERCOMMISSIE 
Beste ouders,  

De zomerweek is iets waar we als OC heel erg 
naar uit keken! YES, we mochten weer!! 
We hebben het simpel gehouden, ook omdat wij 
en ouders niet konden komen helpen wegens de 
nog geldende beperkingen vanwege de corona.  

Een tuinsafari waarbij de kids op zoek gingen 
naar de alledaagse beestjes. En hoe kan je dat 
het beste doen? Met een zelfgemaakte verrekijker 
natuurlijk!! Fanatiek werd er gezocht en 
gevonden! Met als toevoeging de ranger-
camouflage en echte jungle-koekjes. Een feestje 
dus! 

Verder hebben we als OC niet stilgezeten, we 
hebben de afgelopen tijd ons best gedaan voor 
nieuwe leden. En met trots kunnen we jullie Jill 
(moeder van Mace) en Charelle (moeder van Lexi 
en Yuna) aan jullie voorstellen! 

Iedereen alvast een fijne vakantie! 
Hanneke, Sharon, Mandy, Jill, Charelle, Corine 
en Charlotte 

De Oudercommissie 
ocdevlinderkinderopvang@gmail.com 
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Daaag! 

Ik zal beginnen om mij voor te stellen voordat jullie denken 
wat is dit.  

Ik ben Jill Huls en sinds deze 
maand lid geworden van de 
oudercommissie. Ik woon 
samen met mijn man 
Raymond in Ulft waar wij 
trotse ouders zijn van onze 
zoon Mace. Momenteel 
wachten wij nog in spanning 
af, want Mace wordt 
binnenkort grote broer. Je zult 
mij meestal op de dinsdag en 
woensdag bij de Vlinder zien. 
Verder ben ik werkzaam als 
Verpleegkundige bij Azora in 
het verpleeghuis Hof van 
Varwijk te Zeddam. In mijn 
vrije tijd kun je mij vinden op 
het terras, in de stad om te 
winkelen of heerlijk aan het genieten met mijn gezin. 

Nu jullie iets wijzer zijn over mij zullen jullie je wel afvragen 
waarom ik bij de oudercommissie van De Vlinder ben 
gegaan. Nou eindelijk vrij simpel, waarom wachten om 
betrokken te zijn tot ze naar de basisschool gaan. Je kunt nu 
al kijken achter de schermen. Mee denken over 
verschillende processen en zo iets kunnen bijdragen, er is 
toch niets mooiers? 

Nu hoor ik jullie denken, dat wil ik ook! Nou dat kan, wij 
zoeken altijd nieuwe leden. Meld je gezellig aan en kom ook 
meedenken. 

Wie weet tot snel! Groetjes, Jill 

 

Hoi! 

Ik zal me als 
nieuw lid van de 
oudercommissie 
even 
voorstellen…  ik 
ben Charelle 
Nobbe.  

Zo’n anderhalf 
jaar geleden zijn Zé, Lexi en ik vanuit Utrecht naar 
Gendringen verhuisd. Lexi (bijna 3) gaat sinds december  

naar De Vlinder. In februari werd Yuna geboren en sinds 
kort gaat ook zij twee keer per week naar De Vlinder.  

Hier hebben de meiden het ontzettend naar hun zin.  

Verder ben ik werkzaam bij Estinea. Ik werk daar als 
begeleider op een locatie waar 24-uurs zorg wordt geboden 
voor mensen met LVG. Daarnaast vindt ik het leuk om te 
lezen en creatief bezig te zijn.  

Ik wil graag deelnemen aan de oudercommissie, omdat ik 
het belangrijk vindt om betrokken te zijn bij de meiden en 
help graag meedenken, daarbij houd ik vooral van creatieve 
input en vind ik het leuk om andere ouders te ontmoeten.  

Groetjes Charelle 

 

WE ZEGGEN DAG TEGEN 
We zeggen dag tegen Nuh en Sena. 
We zullen jullie missen! 
 
WELKOM 
We heten Yuna, Dae, Jip, Abel, Levi, Vince & Liz, 
Seppe & Jinte , Lois, Luna, Mayla, Amy en Anna 
Mae van harte welkom bij KinderOpvang De 
Vlinder. 

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


