KinderOpvang De Vlinder
Nummer 37, nov 2020

WELKOM
Hallo, voor u ziet u de 37ste Nieuwsbrief!
Ik ga deze nieuwsbrief introduceren met het
woord Angst. Angst voor de gevolgen van deze
gekke COVID-19 tijd, voor het onbekende, waar
dit naar toe zal leiden, voor de toekomst, voor alle
verhalen en voor het missen van vertrouwen.
We kunnen niet alles overzien. Belangrijkste wat
er wel boven uit springt is dat we bij ons zelf
mogen blijven en vertrouwen in ons zelf hebben.
Wij hebben allemaal ingesleten negatieve
gedachten, die steeds maar weer terugkeren.
Doordat we voortdurend in beslag worden
genomen door onze zorgen, zijn we niet in staat
om volledig en gelukkig in het huidige moment te
leven. We speculeren, dromen, bedenken
strategieën en maken plannen voor de
“geluksvoorwaarden” die we in de toekomst voor
ons zelf willen scheppen. We jagen voortdurend
achter die toekomst aan, zelfs in onze slaap. Door
deze bezorgdheid en angsten zijn we niet in staat
om hier en nu van ons leven te genieten. Laten
we daarom deze tijd toch proberen te omarmen
en juist te genieten van het geluk, het grootste
geschenk die we hebben gekregen “onze
kinderen” De tijd met hen samen te koesteren,
want alles wat je uit liefde doet is goed.
Veel leesplezier!

Ouder en Kind – MindVoel
Ouder en kind mindvoel les is een mooie intense
ervaring voor zowel ouder als kind. Door de
drukte van alle dag schiet persoonlijke aandacht
er nog wel eens bij in. In een ouder kind mindvoel
les ben je een uur lang op elkaar ingespeeld.
Door samen een ouder en kind les te volgen, is
het ook mogelijk om los te komen van bepaalde
patronen of gewoonten.
Je leert elkaar te vertrouwen op een ontspannen
en speelse manier. Het is tevens een veilige
manier om de emotionele en fysieke band te
versterken. Dit is een groepsles met max 5
volwassenen en 5 kinderen. Interesse?
U kunt zich al opgeven, zodat ik kan kijken of ik al
met een groep kan gaan starten

Kind- MindVoel
10 weekse training. De Kinderen leren
spelenderwijs te mediteren, gevoelens te
benoemen en hoe ermee om te gaan.
Meditatie helpt hen in hun eigen kracht te
staan. Kinderen worden van binnen uit sterker en
ontwikkelen hierdoor meer zelfvertrouwen. Ze
krijgen oefeningen die hen ook thuis of op school
kunnen helpen in moeilijke momenten. Het helpt
kinderen zichzelf te zijn en minder ontvankelijk
voor invloeden van buitenaf.
Dit zijn groepslessen met max 7 kinderen.

BEWUSTWORDINGSCOACH
In de vorige nieuwsbrief heb ik u ingelicht over
mezelf als bewustwordingscoach. Ik ben volop
bezig om dit uit te werken. In deze nieuwsbrief
neem ik u mee om al een aantal activiteiten uit te
lichten.

Zwangerschap & MindVoel
Bewust genieten van je zwangerschap. Contact
maken met je ongeboren baby. Liefde, rust en
geluk meditatie met je kind. Deze training van
Zwangerschap & Mindfulness is een verrijking
voor de voorbereiding en de geboorte van je kind
en herstel na de bevalling.

U kunt uw kind al opgeven, zodat ik kan kijken
of ik al met een groep kan gaan starten
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KINDERYOGA
Steeds regelmatiger wordt er met de kinderen
yoga gedaan. Elke keer staan we weer versteld
hoe goed ze mee doen. Zelfs de hele kleintjes
doen op hun eigen wijze mee.
Echt contact maken met een kind, zien van hun
kwaliteiten en inspelen op hun mogelijkheden
vinden we heel belangrijk. Wij willen graag dat
ieder kind zich veilig en geborgen kan voelen. We
dragen heel graag bij aan een fijne plek waar
ieder kind tot zijn recht komt en waar ze kunnen
zijn wie ze zijn.

We hebben bij KinderOpvang De Vlinder allerlei
bijzondere instrumenten, zoals een spacedrum,
klankschalen, kalimba, bamboexilofoon,
regensticks en een golfdrum. Het was dan ook
genieten om te zien hoe de kinderen dit ervaren
en zelf gingen ontdekken.

BOBBI IS ZIEK
De afgelopen weken hebben we gespeeld en
geleerd rondom het thema "Bobbi is ziek." Bobbi
de beer werd dag in, dag uit, goed verzorgd door
al onze lieve dokters en zusters. Hij kreeg prikjes,
pleisters, drankjes en nog veel meer. De kinderen
hebben onder andere "pilletjes" gesorteerd op
kleur, maar bijvoorbeeld ook pilletjes gemaakt van
klei en deeg. Er is geknutseld en we hebben
waterpokken geschminkt. Het thema sprak de
kinderen erg aan en het afscheid nemen van
Bobbi was voor veel kinderen best een beetje
moeilijk ;).
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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
TARIEVEN 2021
De overheid verhoogt het maximum
fiscaaluurtarief met 3,5%. Op basis daarvan
berekent de Belastingdienst de
kinderopvangtoeslag.

POMPOENEN
Wat een werk maar wat vonden de kinderen het
leuk!!
We gingen Halloween pompoenen maken.
Met een grote lepel de pompoen leeg maken.
Het was hard werken maar erg geslaagd.
Soms een vies gezicht van alle slierten Hihi.
Wij hadden het idee om dan ook pompoensoep te
maken. Dit was erg lekker maar de meesten
kinderen dachten hier anders over.
Super bedankt voor jullie hulp voor het meegeven
van de pompoen.
Hopelijk hebben jullie er thuis nog van kunnen
genieten met een kaarsje erin.

Maximum
uurprijs kinderopvangtoeslag

2020

2021

Dagopvang

€ 8,17

€ 8,46

Buitenschoolse opvang

€ 7,02

€ 7,27

Gastouderopvang

€ 6,27

€ 6,49

Hieronder een rekenvoorbeeld wat u als ouder(s)
dit jaar netto betaalt per uur en wat u volgend jaar
netto per uur gaat betalen.
Inkomen
tot €20.000

Eigen
bijdrage 1e
kind 2020
€ 0,46

Eigen
bijdrage 1e
kind 2021
€ 0,53

Eigen
bijdrage 2e
kind 2020
€ 0,46

Eigen
bijdrage 2e
kind 2021
€ 0,53

€30.000

€ 0,73

€ 0,82

€ 0,53

€ 0,60

€50.000
€80.000

€ 1,57
€ 3,14

€ 1,60
€ 3,12

€ 0,57
€ 0,95

€ 0,65
€ 0,99

Door onder andere wettelijke maatregelen en
stijging van de loon- en vestigingskosten, ziet
KinderOpvang De Vlinder zich genoodzaakt
haar uurprijs per 1 januari 2021 te verhogen naar
€ 8,64 per kind per uur. Zo kunnen we uw
kind/eren de aandacht geven die ze verdienen en
de kwaliteit waarborgen
Uurtarief voor opvang KinderOpvang De Vlinder 2021
Dagopvang 48 weken
Halve dagopvang 48 weken
Flex dagopvang 48 weken
Losse uren opvang

2020
€ 8,39
€ 8,70
€ 8,90
€ 10,90

2021
8,64
8,95
9,15
10,90

%
3
2,9
2,9
0

De verhoging van de uurprijs is goedgekeurd door
de oudercommissie.
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VAKANTIESLUITINGEN/ FEESTDAGEN 2020
Kerstsluiting

: 24e dec tot 16.30 u open.
25 dec t/m 1 jan 52/52

WE ZEGGEN DAG TEGEN
We zeggen dag tegen Vince, Fedde, Joep,
Chester, Teije en Yfke.
We zullen jullie missen! Heel veel succes op
school!

VAKANTIESLUITINGEN/ FEESTDAGEN 2021








Nieuwjaarsdag : vrijdag 1 januari 2021
Pasen
: maandag 5 april 2021
Koningsdag
: dinsdag 27 april 2021
Hemelvaartsdag : donderdag 13 mei 2021
Pinksteren
: maandag 24 mei 2021
Bouwvak vakantie: 2 t/m 20 aug week 3132-33
Kerstmis
:24e tot 16.30 uur open.
Dicht week 52

OUDERCOMMISSIE
Beste ouders,
De 2e helft van het jaar heeft zijn intrede gedaan.
Langzaamaan komen de prachtige herfstkleuren
tevoorschijn en kunnen we uren eikels, kastanjes,
beukennootjes en bladeren zoeken in de bossen.
Nu de pepernoten alweer lang en breed in de
winkels liggen, is het voor ons alweer de hoogste
tijd om ons bezig te houden met Sinterklaas.
Gelukkig hebben we inside information dat de
Pakjespiet ook dit jaar de schoorsteen van De
Vlinder weet te vinden ;) !
Verder zijn we nog hard aan het werk om mooie
ideeën uit te werken voor de rest van dit jaar en
2021. Hulp is altijd van harte welkom… dus mocht
je nog goede ideeën hebben, zet het ons op de
mail!
Helaas hebben we afgelopen vergadering na 4,5
jaar afscheid moeten nemen van onze trouwe
notuliste Corine. Haar zoon Fedde gaat naar de
basisschool en daarmee komt voor haar een
einde aan het kinderopvangtijdperk. Nogmaals
hartelijk dank voor je bijdrage de afgelopen jaren
en heel veel geluk in de toekomst!
Hanneke, Sharon, Mandy, Jill, Charelle en
Charlotte
De Oudercommissie
ocdevlinderkinderopvang@gmail.com

WELKOM
We heten Matteo, Loa, Amé, Gijs, Lauren en
Dean van harte welkom bij KinderOpvang De
Vlinder.
REGISTRATIENUMMER
Het registratienummer van KinderOpvang
De Vlinder voor de belastingaanvraag is:
193545184.

