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WELKOM 
Hallo, voor u ziet u de 39ste Nieuwsbrief! 
 
De vakantieperiode is aangebroken en dat 
betekent dat we elk op onze beurt mogen 
genieten van een tijd van ontspanning.  
Even afstand nemen van de dagelijkse 
dingen doet iedereen goed! In deze maand is 
er natuurlijk ook weer een nieuwsbrief, want 
er blijven - ook in de zomertijd - onderwerpen 
die we graag met jullie delen, zodat iedereen 
op de hoogte blijft van het reilen en zeilen op 
het kinderdagverblijf. 
Veel leesplezier!!!!!  
 
Met zomerse groeten, 
Petra    

DOCENT BABY YOGA 
Ik ben blij te kunnen 
vermelden dat ik 
sinds 21 mei docent 
baby-yoga ben. In 
oktober begint de 
opleiding voor docent 
baby-massage. 
Daarna zal ik de 
pedagogische 
medewerkers kennis 
hiermee laten maken, 
zodat ze op de groep 
met de kleintjes aan 
de slag kunnen. 

Vervolgens lijkt het me gezellig jullie hiermee te 
laten ervaren. Het geven van baby-yoga kan 
iedereen- als een veilig uitdagend spel, overal en 
op verschillende momenten van de dag. Het geeft 
ontspanning en is intens samen genieten. Yoga is 
gebaseerd op een eeuwenoude filosofie uit India, 
die staat voor het in balans brengen en verbinden 
van lichaam en geest, gevoel en verstand. In 
India is het heel gebruikelijk om de baby al vanaf 
de geboorte ieder dag een massage met 
yogaoefeningen te geven. De technieken worden 
doorgegeven van moeder op dochter. Mijn 
holistische visie staat steeds centraal: de eenheid 
tussen lichaam en geest. Het woord holistisch 
stamt af van het Griekse holon of holos, dat heel 
betekent. Je kijkt naar het kind en zijn of haar 
mogelijkheden. Op deze wijze yoga en massage 
geven , betekent dat het niet volgens een vast 
schema hoeft te gaan, maar vanuit je intuïtie en 
met creativiteit.  Hierbij is de sfeer heel belangrijk: 

rustig, verzorgd werken, met verbinding en 
respectvol kijken naar de kinderen. 
 
BEWUSTWORDINGSPRAKTIJK DE VLINDER 
Jij leeft en daarom ben je uniek 
Er bestaan veel dingen in het leven en daarmee 
bedoel ik vooral dingen die door ons worden 
gemaakt voor ons dagelijks leven. Zulke dingen 
zijn bijvoorbeeld het bord waar we van eten, onze 
tas of onze pen. Al deze dingen kunnen 
vervangen worden. Ze leven niet. 
Wat leeft kan echter nooit vervangen worden. Net 
als jij, is ieder mens op aarde uniek. Elk dier en 
iedere boom ia anders. Al deze ‘dingen’ leven en 
zijn ontstaan en gegroeid in de natuur. Dit geldt 
ook voor edelstenen. Deze zijn niet door mensen 
gemaakt, maar komen uit de aarde voort. Onze 
planeet heeft ze laten groeien. Elk steen ziet er 
anders uit, omdat elke steen zijn eigen karakter 
heeft. Ook al kunnen we het niet direct 
waarnemen, toch is elke edelsteen op zijn eigen 
manier iets levends. Daarom kunnen ze ons ook 
helpen. Daarom noemen we ze ook helende 
stenen. Ze zijn er niet alleen voor volwassenen, 
integendeel ! Kinderen van alle leeftijden hebben 
een natuurlijke aantrekkingskracht op edelstenen. 
Ze worden aangetrokken door hun energieën, 
hun schoonheid, kleur en vorm. Trommelstenen 
zijn een geweldige manier voor kinderen om 
kennis te maken met edelstenen, omdat ze 
gemakkelijk vast te houden zijn en geen scherpe 
randen of braakbare onderdelen hebben.  
Kinderen kunnen instinctief ( hebben een 
natuurlijke verbinding met het mineralenrijk) 
worden aangetrokken tot de perfecte steen, 
speciaal voor hen. 
Edelstenen kunnen helpen om kinderen rustige, 
stabiele energie te geven en hen te helpen 
omgaan met verschillende emoties en gevoelens. 
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COVID 
De volgende algemene maatregelen zijn volgens de 
laatste adviezen van de RIVM van kracht en nemen 
kinderopvangorganisaties in acht: 
  
Afstand houden.  
*Tussen kinderen onderling hoeft geen 1,5 meter 
afstand bewaard te worden.  
* Tussen personeelsleden en kinderen hoeft geen 1,5 
meter afstand bewaard worden.  
* Tussen personeelsleden onderling moet altijd 1,5 
meter afstand bewaard worden, bewaar ook in de 
gemeenschappelijke ruimtes (pauzeruimte, gangen, 
toiletten) 1,5 meter afstand.  
* Tussen personeelsleden en ouders moet altijd 1,5 
meter afstand bewaard worden.  
 
Hygiënevoorschriften.  
Aangegeven punten zijn een aanvulling op de 
standaard hygiënemaatregelen in de kinderdagverblijf. 
Knuffels en spenen mogen niet in de mandjes blijven 
liggen, zoals altijd standaard was.  
 
Besmetting op locatie  
In het geval van een positieve besmetting onder 
medewerkers of kinderen op onze locatie worden 
?jullie geïnformeerd. De GGD komt, indien van 
toepassing, met adviezen of neemt de regie in de te 
nemen maatregelen. 
Kinderen van 0-4 jaar mogen met 
verkoudheidsklachten (loopneus, neusverkoudheid, 
niezen en/of keelpijn) of bekende hooikoortsklachten 
naar de kinderopvang, behalve*:  
* als het kind andere klachten heeft die passen bij 
COVID-19 zoals: koorts (38 graden Celsius en hoger), 
benauwdheid, meer dan incidenteel hoesten, plotseling 
verlies van reuk en/of smaak;  
* als zij een huisgenoot zijn van een patiënt met een 
bevestigde COVID-19 infectie;  
*als er iemand in het huishouden van het kind is die 
naast (milde) corona klachten ook koorts (38 graden 
en hoger) en/of benauwdheid heeft en er is nog geen 
negatieve testuitslag.  
*Als een broer of zus in quarantaine moet omdat uit 
bron- en contactonderzoek is gebleken dat een kind in 
nauw contact (dat wil zeggen minimaal 15 minuten 
cumulatief (dus alle minuten bij elkaar opgeteld) in 24 
uur binnen 1,5 meter afstand) is geweest, mag het kind 
wel gewoon naar de opvang. Voorwaarde is wel dat zij 
niet zijn blootgesteld aan de positief geteste persoon. 
Als de broer of zus vervolgens klachten van koorts of 
benauwdheid ontwikkelt of positief wordt getest, mag 
deze broer of zus niet meer naar de opvang (zie ook 
thuisblijfregels).  
 
Als een kind chronische verkoudheidsklachten, 
hooikoorts of astma heeft en dit past bij de 
gebruikelijke klachten, dan kan het kind na overleg 

tussen ouder en Petra naar de opvang. Bij twijfel of als 
de klachten veranderen moet het kind thuisblijven tot 
de (nieuwe) klachten voorbij zijn of het bekende 
klachtenpatroon is teruggekeerd. Het RIVM heeft een 
handreiking opgesteld en de lokale GGD kan advies 
geven in specifieke situaties, zie 
https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen  
 
Thuisblijfregels voor kinderen:  
In de volgende gevallen moet een kind thuisblijven:  
*Kinderen mogen pas weer naar de opvang als zij 24 
uur geen klachten meer hebben en naast 
verkoudheidsklachten verder niet ziek zijn of na een 
negatieve test.  
*Als iemand in het huishouden van het kind naast 
milde coronaklachten ook koorts (38°C of hoger) en/of 
benauwdheidsklachten heeft, blijft het kind thuis*.  
*Als iemand met koorts/benauwdheid in het 
huishouden van de kinderen negatief getest is voor 
COVID-19 mogen de kinderen weer naar de opvang.  
*Als degene met klachten in het huishouden van de 
kinderen getest is voor COVID-19 en een positieve 
testuitslag heeft, dan zijn de adviezen van de GGD 
over de te nemen maatregelen leidend. Kinderen 
moeten dan thuis in quarantaine blijven tot en met 10 
dagen na het laatste risicocontact met de besmette 
huisgenoot, als er sprake is van strikte zelfisolatie (dat 
wil zeggen geen risicocontact tussen de besmette 
persoon en alle huisgenoten)*. Als de huisgenoot 
positief getest is en strikte zelfisolatie is mogelijk, dan 
mogen alle overige huisgenoten zich (dus ook 
kinderen) als zij zelf geen klachten hebben vanaf de 5e 
dag na het laatste risicocontact met de besmette 
huisgenoot laten testen op COVID-19. Als de 
testuitslag negatief is, dan hoeft de quarantaineperiode 
van 10 dagen niet afgemaakt te worden. Het is van 
belang om ook daarna alert te blijven op klachten en 
om opnieuw te testen als zich toch klachten 
ontwikkelen.  
Als strikte zelfisolatie niet mogelijk is, moeten kinderen 
in quarantaine blijven tot en met 10 dagen nadat de 
huisgenoot met COVID-19 uit isolatie mag. Vanaf de 
5e dag nadat de huisgenoot uit isolatie mag kan het 
kind getest worden op COVID-19. Als de testuitslag 
negatief is, dan hoeft het kind de quarantaineperiode 
van 10 dagen niet af te maken.  
*Als uit bron- en contactonderzoek of de CoronaMelder 
app is gebleken dat een kind in nauw contact (dat wil 
zeggen minimaal 15 minuten cumulatief) in 24 uur 
binnen 1,5 meter afstand) is geweest met een 
besmette persoon, gaat het kind in quarantaine*. Het 
kind kan zich laten testen op COVID-19 vanaf de 5e 
dag na het laatste risicovolle contact met de besmette 
persoon. Ook als het kind geen klachten heeft. Is de 
uitslag negatief? Dan hoeft de quarantaineperiode van 
10 dagen niet afgemaakt te worden. Het is van belang 
om ook daarna alert te blijven op klachten en om 
opnieuw te testen als zich toch klachten ontwikkelen.  
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* Kinderen die terugkeren uit een land of een gebied 
met een oranje of rood reisadvies vanwege het 
coronavirus, geldt het dringende advies om bij 
thuiskomst 10 dagen in quarantaine te gaan. Vanaf de 
5e dag kan getest worden op COVID-19. Als de 
testuitslag negatief is, dan hoeft de quarantaineperiode 
van 10 dagen niet afgemaakt te worden. Het is van 
belang om ook daarna alert te blijven op klachten en 
om opnieuw te testen als zich toch klachten 
ontwikkelen. Dit geldt ook als het reisadvies tijdens de 
reis is veranderd naar oranje of rood.  
Voor kinderen tot 12 jaar geldt dat zij zijn uitgezonderd 
van de quarantaineplicht na terugkomst uit een zeer 
hoogrisicogebied in het buitenland. Voor kinderen tot 
12 jaar te gaan.   
 
Testbeleid kinderen:  
Testen van kinderen 0-4 jaar met klachten wordt in 
ieder geval dringend geadviseerd als*:  
*het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft 
en/of benauwd is en/of (meer dan incidenteel) hoest – 
hierbij geldt: het kind laat zich testen en mag in 
principe bij een negatieve testuitslag weer naar de 
opvang;  
* het kind ernstig ziek is – laat in die gevallen contact 
opnemen met de huisarts; die kan besluiten om het 
kind te laten testen;  
* het kind klachten heeft die passen bij COVID-19 EN 
een huisgenoot (categorie 1-contact) is van iemand die 
COVID-19 heeft;  
* het kind klachten heeft die passen bij COVID-19 EN 
een contact (categorie 2 of 3) is van iemand die 
COVID-19 heeft;  
* de GGD testen adviseert omdat het kind deel 
uitmaakt van een uitbraakonderzoek.  
Een kind met klachten dat niet is getest, mag weer 
naar de kinderopvang als het 24 uur volledig 
klachtenvrij is (met een maximum van 7 dagen na 
de 1e ziektedag in het geval van aanhoudende 
milde klachten), en niet om andere redenen thuis 
hoeft te blijven. Daarna mogen kinderen met milde 
klachten weer naar kinderopvang*. 
 
1. Organisatie van breng- en haalmomenten.  
Ouders en externen mogen onder voorwaarden (weer) 
op de locatie komen. Let hierbij wel op dat er 1,5 
meter afstand gehouden kan worden tussen 
volwassenen. Om ervoor te zorgen dat het betreden 
van de locatie veilig en met voldoende afstand kan 
plaatsvinden, is er t volgende besloten:  
*Met brengmomenten blijven de ouders buiten staan. 
*daarin tegen mag met het ophalen 1 ouder naar 
binnen. In het halletje moet de ouder eerst zijn handen 
desinfecteren voordat hij/zij handelingen mag 
verrichten.  
* Met droog weer en als het leidster aantal het toelaat 
kunnen we jullie laten vertrekken via de buitenruimte, 
zodat de andere ouder eerder naar binnen kan gaan.  

* Kinderen brengen en halen door één volwassene.  
* Ouders dienen ook buiten 1,5 meter afstand te 
houden.  
 
2. Ouders mogen niet naar de opvang in de 
volgende situaties:  
* Een ouder mag kinderen niet zelf halen of brengen 
als er sprake is van corona-gerelateerde klachten* 
en/of als diegene wacht op de testuitslag.  
* Ouders die terugkeren uit een land of een gebied met 
een oranje of rood reisadvies vanwege het 
coronavirus, gaan bij thuiskomst 10 dagen in 
quarantaine. Vanaf dag 5 kan de ouder met een 
negatieve testuitslag uit quarantaine. Dit geldt ook als 
het reisadvies tijdens de reis is veranderd naar oranje 
of rood.  
 
Voor het bepalen of een (verkouden) kind naar de 
kinderopvang/school mag, kan je gebruik maken 
van de beslisboom. Zie 
https://www.boink.info/beslisboom. De beslisboom 
is een vertaling van de regels van het RIVM. Het 
RIVM heeft de beslisboom inhoudelijk 
gecontroleerd. 
 
Hoe dit in praktijk gaat lopen zullen we snel 
genoeg ervaren. Elke verandering is voor ons ook 
weer puzzelen, dus we hopen op u begrip! 
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PLANMATIG WERKEN 
Met trots kunnen we u vertellen dat Janneke en 
Ilvie geslaagd zijn voor planmatig werken. 
Gefeliciteerd meiden! 
 
PERSONEEL 

 
 
De stagiaires Noa en Mirte zijn alweer aan het 
einde van hun stageperiode en gaan genieten 
van hun welverdiende vakantie. NOU ja, Noa zal 
nog tot aan de vakantie ons een handje helpen. 
Bedankt meiden! 
 
Na de vakantie hopen wij aan u weer twee 
nieuwe stagiaires te kunnen voorstellen. 
 
THEMA’S 
WEEK 23- 27  Toet toet! Daar kom ik aan 
WEEK 29- 36   Op vakantie 
WEEK 39- 42   Boer Boris en het gebroken been 
WEEK 45- 50   Hoera het is feest 
  
VAN RUPS NAAR VLINDER 
Hoe leuk was het thema ‘van rups naar vlinder’? 
Buiten hebben we zaadjes gezaaid en plantjes 
gestekt en activiteiten in de zand-water tafel 
gedaan. Binnen hebben de kinderen zich stuk 
voor stuk uitgesloofd in de binnentuin door te 
harken, te grasmaaien etc. Rondom het verhaal 
van “rupsje nooitgenoeg” hebben we tal van 

motorische-, taal- en rekenactiviteiten gedaan. 
Stuk voor stuk geslaagd! Erg leuk om te zien hoe 
enthousiast de kinderen waren. Toen we ook nog 
eens bezoek kregen van de kuikens van Jelte en 
Thijmen, was het feest compleet! 

DIEREN 
Nadat we vorig jaar afscheid hebben moeten 
nemen van de konijnen, misten wij toch iets. De 
kinderen hadden zoveel plezier gehad met de 
dieren en waren erg betrokken bij het voeren, 
water verschonen en lekker knuffelen. Dit gunden 
we hen opnieuw. Sinds kort hebben we dan ook 2 
nieuwe konijnen: Ollie en Snuffie 
Aan de kant van Petra hebben we 4 kuikens 
gekregen; Coco, Lilo, Chica en Mila. Ook zij zijn 
al geregeld bij ons op de groep geweest om 
lekker te knuffelen en te kijken hoe ze uitgroeien 
tot volwassen hennen.  

 
 
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 
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VAKANTIESLUITINGEN/ FEESTDAGEN 2021 

 Bouwvak vakantie: 2 t/m 20 aug week 31-
32-33 

 Kerstmis                :24e tot 16.30 uur open. 
Dicht week 52 

OUDERCOMMISSIE 
Beste ouders, 
 
Eindelijk! Het mooie weer is aangebroken en we 
kunnen voorzichtig wat plannen maken voor een 
mooie zomer. 
Zo ook wij, we zijn druk bezig met de invulling van 
de Zomerweek. Dit is de openings week van het 
thema 'We gaan op vakantie', dus als jullie leuke 
suggesties hebben zijn deze van harte welkom! 
Ook hebben we een inventarisatie gedaan of er 
gegadigden waren voor ouderavond kinderEHBO. 
Helaas was er maar 1 reactie, dus hebben we 
voor nu besloten dit nog even te verschuiven tot 
na de vakantie. 
Afgelopen vergadering hebben we afscheid 
genomen van Charelle. Namens de OC bedankt 
voor je inzet en bijdrage. 
Ook hebben we afgelopen vergadering een nieuw 
lid mogen verwelkomen; Anne Becking, moeder 
van Adam en Kai. Zij zal de taak van notulist op 
zich nemen. Hieronder stelt ze zich nog even aan 
jullie voor: 

 

Hoi allemaal, 

 
Ik ben Anne, moeder van 
Adam (3) en Kai (bijna 1). 
Wij zijn in december 
verhuisd van Utrecht 
naar Gendringen. We 
hebben het ontzettend 
naar ons zin hier en zijn 
erg blij met de Vlinder, 
wat een fijne en warme 
plek voor onze kinderen. 

Vandaar ook dat ik graag in de oudercommissie wilde 
om mee te denken en een steentje bij te dragen. 
 
We komen elkaar vast snel een keertje tegen! 
 
 

Jammer genoeg moeten we afscheid nemen van 
Hanneke, want Jans zal na de vakantie naar de 
basisschool gaan. Bij deze willen we je heel erg 
bedanken voor je humor, creativiteit en inzet! 
 
Verder blijven we op zoek naar nieuwe leden! 
mocht je geïnteresseerd zijn, laat je gegevens 
even achter bij de leidsters of Petra dan nemen 
we contact met je op! 
Mochten er verder nog vragen zijn, kunnen jullie 
altijd mailen op 
ocdevlinderkinderopvang@gmail.com. 
 
Groeten, 
Hanneke, Mandy, Jill, Sharon, Anne en Charlotte  

 
WE ZEGGEN DAG TEGEN 
We zeggen dag tegen Mik, Zoë, Nieke, Jans en 
Jay 
 
WELKOM 
We heten Zayd, Lenn, Siem en Yusa van harte 
welkom bij KinderOpvang De Vlinder. 

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

 


