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WELKOM
Hallo, voor u ziet u de 38ste Nieuwsbrief!

En zo zitten we alweer volop in 2021!
Weer een jaar verder.
Een jaar waarin we nieuwe kinderen mochten
verwelkomen en afscheid hebben genomen
van enkele kinderen. Spijtig genoeg moesten
we van een aantal kinderen door de lockdown
anders afscheid nemen.
Naast onze gewone werkzaamheden zijn we
allemaal druk met opleidingen en protocollen
om de kwaliteit van ons kinderdagverblijf naar
een nog hoger level . Gezien deze feiten
kunnen we met trots zeggen dat we goed
bezig zijn. Ik zeg met klem: “bezig zijn”, want
we proberen niet stil te staan. Voortdurend
zijn we bezig met vernieuwingen. Zo gaan we
dit jaar volop werken met het uitwerken van
de babyspecialisatie en het planmatig
werken.
Dit zodat we de ontwikkelingslijn van een kind
nog beter in kaart kunnen brengen en de
overdracht naar onderwijs verbeterd wordt.
Ook de bewustwordingspraktijk gaat steeds
meer vorm krijgen. Ik hou u op de hoogte
van de vorderingen en wanneer de website
online gaat.
Ons goede voornemen voor 2021 is om er
samen met jullie weer een vlinder-tastisch
jaar van te maken. Mocht u vragen of
interessante tips voor ons hebben: de deur
staat altijd open!
Veel leesplezier!!!!!
Petra.
BEWUSTWORDINGSPRAKTIJK DE VLINDER
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 jullie mee om weer een aantal activiteiten
uit te lichten.

Één op één begeleiding
De bewustwordingscoach reikt je de
'handvaten' aan voor een positief leven met

meer zelfvertrouwen, Om vitaal te blijven en
alles uit het leven te halen. Je leert om rustig
te blijven in moeilijke situaties, meer je
mening te uiten en jezelf op je gemak te
voelen. Door middel van één op één
gesprekken begeleid ik je naar een leven met
meer zelfvertrouwen en positief denken.

intuïtief tekenen & schilderen
Is een coaching proces voor jouw
persoonlijke en spirituele ontwikkeling.
Een combinatie met een begeleide meditatie
en creativiteit.

Workshop MindVoel & Family
Tijdens deze workshop leren jij en je
kind(eren) verschillende manieren om
(samen) te ontspannen. We gaan aan de
slag met fysieke relaxatieoefeningen,
fantasierijke massages, speelse mindfulness
oefeningen, (ont)spannende yoga,
inspirerende meditaties en visualisaties,
luchtige ademhalingsoefeningen...

Van Healing naar meer
Heldervoelen, helderzien en helderweten
nemen een belangrijke plek in, in mijn
praktijk. Vanuit dit gegeven behandel ik
mensen met uiteenlopende
vraagstukken. Healing kreeg gaandeweg
meer en meer betekenis voor mij. Wij zijn
compleet in alles en heel veel wat hier
onderdeel van uit maakt is niet
waarneembaar met het blote oog. In mijn
praktijk stem ik me af op de klant. Ik kan wel
voelen wat iemand nodig heeft, maar het is
veel belangrijker dat degene tegenover mij
aan geeft wat zijn of haar behoefte is. Het
aanbod is hierop afgestemd: Alleen praten of
een healing zonder aanraking of een
Energetische Behandeling.
Van healing naar meer betekent ook dat je
mensen helpt om zichzelf te helen, zonder
aan alle knoppen te draaien. Dat is ook wat er
gebeurt. Ieder loopt hierin op zijn of haar
eigen tempo.
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Huisreiniging
Het zuiveren van elke vorm van psychische of
energetische blokkades (negativiteit) opent
de weg voor positieve en ´nieuwe energie´.
Veel mensen vinden het erg prettig om deze
rituele reiniging van hun huis regelmatig uit te
voeren. Maar niet alleen woonhuizen, ook
praktijken en behandelruimtes komen voor
een regelmatige reiniging in aanmerking (en
niet te vergeten de mensen die er werken!)
Deze oude methoden zijn ondanks alle
moderne ontwikkelingen nog steeds zeer
krachtige methoden om "de lucht te klaren".
Energetische huisreinigingen zijn bedoeld om
je nieuwe of je woonhuis te reinigen van oude
energieën, zoals vervelende negatieve en
zware energieën (b.v. door akelige
gebeurtenissen), die toebehoren aan de
vorige bewoners. Je woonhuis word dan
gereinigd en opgevuld met harmonieuze
energieën. Deze reiniging geeft innerlijke rust
aan kinderen, volwassenen en aan
huisdieren.
SPELLETJES
Nog steeds zitten we in deze gekke corona tijd en
om deze tijd gezellig in te vullen kun je samen
met je kind/eren bordspelletjes doen.
Waarom zou je bordspelletjes met ze moet
spelen?
Er zijn een heleboel voordelen:



deze activiteiten zorgen ervoor dat de
interpersoonlijke vaardigheden van je
kinderen worden ontwikkeld.
Het kan ook hun zelfvertrouwen en
cognitief vermogen een boost geven.

Ik wilde de voordelen van samen met je kinderen
spelen met je delen:
1. Bordspelletjes maken je kinderen psychisch en
fysiek actiever;
2. Je kinderen zien jou spelen en zien hoe jij
reageert op een situatie;
3. Zo kun je gewenst gedrag stimuleren;
4. Spelletjes helpen kinderen om verlies te
accepteren en om te vieren als ze gewonnen

hebben;
5. Het ontwikkelt de sociale vaardigheden van je
kind;
6. Hun denkvermogen zal creatiever worden;
7. Als je met je kinderen speelt is iedereen
gelijkwaardig;
8. Bordspelletjes zorgen voor een hechtere band;
9. Samen spelletjes spelen stimuleert kinderen
om hun zorgen te uiten;
10. Bordspelletjes zijn goedkoop en kunnen met
korting worden aangeschaft en de voordelen
zijn veel belangrijker dan de prijs;
11. Bordspelletjes verbeteren relaties tussen
familieleden;
12. Samen spelletjes spelen zorgt ervoor dat
kinderen bewuster, attenter en respectvoller
worden;
13. Als je samen met je kinderen spelletjes speelt
zullen jullie in een deuk liggen en minder
stress ervaren. Dit versterkt het
immuunsysteem.







Dit zijn slechts een paar voordelen. Er zijn er vast
nog meer.
Maar een tip.
Dwing je kinderen niet om te spelen.
Verras ze.
Maak er een gewoonte van.
Wees enthousiast.
Creëer een omgeving en sfeer waarbij je kinderen
zich op hun gemak voelen.
Je kunt natuurlijk ook hun vriendjes en
vriendinnetjes uitnodigen om mee te doen.
Maak ook foto’s en video’s.
Het zal superleuk worden.
Veel plezier,
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THEMA’S
WEEK 2 - 6
WEEK 9 - 13
WEEK 16- 20
WEEK 23- 27
WEEK 29- 36
WEEK 39- 42
WEEK 45- 50

Winterpret
Welkom in onze supermarkt
Van rups tot vlinder
Toet toet! Daar kom ik aan
Op vakantie
Boer Boris en het gebroken been
Hoera het is feest

TARIEVEN 2021
Dagopvang 48 weken 2021 : € 8,64 per uur
½ dagopvang 48 weken 2021 : € 8,95 per uur
Flexopvang 48 weken 2021 : € 9,08 per uur
Losse uren opvang 2021
: € 10,90 per uur
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,
Inmiddels hebben we de 1e (online) OCvergadering van 2021 gehad. Hoewel we
allemaal een klein beetje gehoopt hadden dat
we 2021 kunnen starten als vanouds, hebben
we nog altijd te maken met aangepaste
regelgeving vanwege de corona.
Maar we laten ons niet uit het veld slaan en
hebben voor het aankomende jaar weer erg
leuke dingen bedacht! Zo hebben we een
‘welkom terug’-cadeautje in petto, een
verrassing voor Pasen en Sinterklaas mag
natuurlijk ook niet ontbreken. En met de
Zomerweek zullen we in ieder geval ook een
feestje bouwen! Hoe veel en hoe groot we
alles mogen/kunnen uitpakken zal afhangen
van de regelgeving. Daarom hebben we
besloten dit als basis te pakken en als het

kan hier nog extra dingen omheen te
organiseren.
Wij hebben er zin in en kijken uit naar alle
mooie creaties!
Graag tot snel!
Hanneke, Sharon, Mandy, Jill, Charelle en
Charlotte
De Oudercommissie
ocdevlinderkinderopvang@gmail.com

WE ZEGGEN DAG TEGEN
We zeggen dag tegen Emma, Jaimey en Peppe.
We zullen jullie missen! Heel veel succes op
school!
WELKOM
We heten Dean H, Adam, Kai, Mira en Thijmen
van harte welkom bij KinderOpvang De Vlinder.
REGISTRATIENUMMER
Het registratienummer van KinderOpvang
De Vlinder voor de belastingaanvraag is:
193545184.

