Nieuwsbrief februari 2017
Volg ons op Facebook voor de laatste nieuwtjes, leuke foto’s en filmpjes!

Thema’s
Bij het KDV zullen we de komende periode aan het werk zijn met het thema Welkom Puk. Welkom
Puk is het thema waarin wij kennis maken met Puk en hij met ons. We leren de andere kinderen bij
naam kennen, de verschillende hoeken ontdekken en we weten waar het speelgoed staat. Door
middel van allerlei leuke activiteiten, voorleesverhalen en knutselwerkjes gaan we door het thema
heen. We zijn maandag 13 februari gestart. Ieder Puk thema duurt 6 weken.
Bij de BSO zijn we bezig met het thema Liefde. De BSO is al mooi aangekleed met mooie
knutselwerkjes. Bij dit onderwerp hebben we het natuurlijk ook over verliefdheid en verkering:
- David is bijvoorbeeld verliefd op een meisje van school en zij ook op hem maar op de vraag
of ze verkering hebben antwoord hij “Huh, nee hoor!”.
- Mika en Lars willen niets weten van verliefd zijn. Lars zegt dat hij samen met Mika gaat
wonen later, maar niet trouwen hoor!
De jongens vinden het trouwens helemaal niets, want dan hebben meisjes lippenstift op en dan
moeten ze hun een kus geven… Bah!
Vanaf maart beginnen we op de BSO met het thema Sport.
Buitenschoolse activiteiten
Op de BSO zijn we nu een jaar bezig met buitenschoolse activiteiten. Het is een goed lopend project.
Iedere vakantie proberen we extra activiteiten te organiseren; ook voor kinderen die niet op BSO
Lien! zitten. Kinderen kunnen zich opgeven voor deze activiteiten en voor een klein bedrag kunnen ze
meedoen met de activiteiten onder begeleiding van onze professionals. Het afgelopen jaar hebben
we bijvoorbeeld een speurtocht gedaan, een high tea georganiseerd, gespeeld met water op het
plein, een boswandeling gemaakt en armbandjes geknutseld. We vinden het heel fijn dat OBS De
Branding ons hier bij ondersteunt door onze nieuwsbrief te verspreiden. Op deze manier hebben
zoveel mogelijk kinderen de mogelijkheid om mee te doen aan onze activiteiten.
Ook komend jaar zullen we hiermee doorgaan. Er staan dan weer verschillende activiteiten op de
planning zoals bijvoorbeeld een Lien! talentenjacht. Kun je goed de bal hooghouden, kun je een
goocheltruc of kun je heel mooi zingen? Geef je dan op voor ‘Wat is jou talent?’. Tijdens onze
talentenjacht kun je je talent laten zien en misschien win je wel een prijs!
Of doe je mee met onze sportclinic? Houd onze nieuwsbrief, website en Facebookpagina in de gaten
voor informatie.

Voorjaarsvakantie
Van 15 februari t/m 5 maart is het voorjaarsvakantie.
Vakantie Eveline
Eveline is op vakantie van 24 februari t/m 19 maart. Marijke zal haar taken overnemen.
Belangrijke zaken kunnen doorgegeven worden via roosterlien@outlook.com of via 06-47647923. De
leidsters op de groep kunnen ook een hoop vragen beantwoorden.
De mail van Eveline zal in haar 3 weken afwezigheid niet bekeken worden.
Zieke kinderen
Kinderen die ziek zijn, diarree of koorts hebben, dragen virussen met zich mee. Het dringende advies
vanuit de GGD is dat kinderen die diarree of koorts hebben niet in de opvang mogen zijn in verband
met verspreidingsgevaar. De GGD geeft hierbij ook duidelijk aan dat als een kind koorts heeft en een
paracetamol krijgt de symptomen wel tijdelijk weg zijn en het kind zich dus even iets beter voelt,
maar het virus nog steeds bij het kind is en hij hier dus anderen mee kan besmetten. Wij mogen
hierom geen paracetamol toedienen en er mogen om deze reden geen kinderen bij de kinderopvang
komen die paracetamol hebben gebruikt. Naast dat zieke kinderen virussen verspreiden is het voor
een kind ook niet prettig om ziek op de opvang te zijn.
Virussen verspreiden zich snel onder kinderen en zeker als kinderen worden gebracht terwijl ze ziek
zijn. Wij vragen hierom ook uw medewerking door kinderen die ziek zijn (koorts of diarree) niet naar
de opvang te brengen en dat als wij constateren dat een kind diarree of koorts heeft dit kindje
binnen 1 uur op te halen. We begrijpen zeker dat dit heel lastig kan zijn in verband met werk. Hierom
hebben we de huisregels met betrekking tot zieke kinderen aangepast.
Nieuwe huisregel niet doorbetalen bij ziek kind
Wij snappen dat het vervelend is dat wanneer uw kind ziek is er toch betaald moet worden voor de
opvang terwijl uw kind niet naar de opvang kan komen. Omdat wij wel onze kosten hebben aan
leidsters die ingezet worden willen we ouders tegemoet komen en hebben wij de huisregels
aangepast: Als een kind de dag/avond voor de opvang start wordt afgemeld kan het in
daaropvolgende 2 weken deze dag(en) kosteloos inhalen, mits de groepsgrootte dit toelaat. Wordt
het kind op de opvang ziek en moeten we naar huis bellen om het kind eerder op te halen dan wordt
deze dag wel in rekening gebracht. Een eventuele aansluitende dag dat het kind ziek is kan dan
geruild worden zoals hierboven staat vermeld.
Reservekleding
Voor op de BSO zijn we op zoek naar reservekleding (vooral broeken en onderbroeken). Mocht u nog
kleding hebben liggen die u niet meer gebruikt zouden we deze graag krijgen. Alvast bedankt!

Nieuwe tarieven 1 april 2017
Per 1 april 2017 gelden bij kinderopvang Lien! de volgende tarieven (alleen KDV tarief is gewijzigd!).
Vergeet deze tariefwijziging niet door te geven aan de Belastingdienst in verband met de
kinderopvangtoeslag.
Eenmalige inschrijfkosten
KDV
Verlengt uurtje

€20,€7,05 minimale afname een dagdeel
€7,05

BSO 52 weken per jaar

VSO zonder schoolvakanties

€6,45 minimale afname op ma di do 3 uur
€19.35
minimale afname op woe en vrij 6 uur €38,70
€6,45 minimale afname een dagdeel
€9,67
€6,89 minimale afname op ma di do 3 uur* €20,67
minimale afname op woe en vrij 6 uur* €41.34
€6,89 minimale afname 1,5 uur
€10,33

Weekendopvang
Avondopvang

€7,69 minimale afname een dagdeel
€42.29
€7,69 tussen 19:00-07:00 wordt per uur betaald

VSO 52 weken per jaar
BSO zonder schoolvakanties

KDV en BSO
KDV en BSO

€38,77

FLEXIBELE opvang: Er gelden geen andere tarieven.
Inbegrepen zijn: eten, drinken, fruit, luiers, activiteiten met uitzondering van warme maaltijd en
babyvoeding.
Minimaal af te nemen dagdeel:
Dagdelen KDV en weekend:
Dagdelen VSO:
Dagdelen BSO:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

7:00-12:30
7:00-8:30
standaard
15:00-18:00
15:00-18:00
12:00-18:00
15:00-18:00
12:00-18:00

12:30-18:00
evt mogelijk

11:30-18:00
15:00-18:00

bij wijziging schooltijden
aangepast
aangepast
aangepast
aangepast
aangepast

* Andere schooltijden
Op veel scholen wordt momenteel gepraat over andere schooltijden. Voor deze eerder startende
opvang zal dat uur/45 min/30 min dat wij de kinderen ophalen extra in rekening worden gebracht.
Een middag dagdeel kan hierom per school verschillen en dus bijvoorbeeld van 14:00-18:00 duren of
van 14:30-18:00 afhankelijk van de school waar het kind op zit. Als kinderen een 5 gelijke dagen
rooster hebben wordt op woensdag en vrijdagmiddag het dagdeel verkort en bent u niet
genoodzaakt van 12:00-18:00 af te nemen.
Taxivervoer van of naar VSV/BSO
Warme maaltijd

€1,25 per rit

tot 1,5 jaar
€1,75
vanaf 1,5 jaar €2,25

Sluitdagen 2017
16 april
1e paasdag
17 april
2e paasdag
27 april
Koningsdag
25 mei
Hemelvaartsdag
4 juni
1e pinksterdag
5 juni
2e pinksterdag
25 december 1e kerstdag
26 december 2e kerstdag
31 december vanaf 18:00 gesloten
1 januari
nieuwjaarsdag
Cursus leidsters
Op 13 februari hebben wij met het team bij Kentalis de interactieve bijeenkomst ‘(niet) pratende
peuter’ gevolgd over vroegtijdige herkenning van spraak en taalstoornissen. Het programma bestond
uit: spraak- en taalontwikkeling
- Taalontwikkelingsstoornissen
- Signaleren problemen in de spraak en taal
- Wanneer ingrijpen
- Prognose en gevolgen
- Basiscommunicatie
- Hanen en strategieën
- Praktische tips.
Het was een zeer leerzame avond waar we zeker veel handvaten hebben ontvangen om bij Lien! toe
te kunnen passen. Naast deze cursus zullen we binnenkort ook weer met het hele team op herhaling
gaan voor EHBO en BHV diploma’s.
EHBO voor ouders
De oudercommissie wil aan het einde van dit schooljaar een cursus EHBO aan kinderen organiseren.
Alle ouders die hier aan willen deelnemen zijn welkom. Deze cursus zal waarschijnlijk 2 avonden in
beslag nemen. De kosten worden door de meeste zorgverzekeraars (grotendeels) vergoed. Als u
hierin geïnteresseerd bent geeft u zich dan op via oudercommissie@kinderdagverblijf-lien.nl voor 31
maart. We zullen u dan verder informeren. We zien uw reactie graag tegemoet!
Oudercommissie
Vanuit de overheid zijn wij als kinderopvang verplicht een oudercommissie te hebben. In deze
oudercommissie zitten ouders van een aantal KDV en een aantal BSO ouders. Omdat wij momenteel
te weinig BSO ouders in de commissie hebben kan dit ons een minpunt vanuit de GGD controles
opleveren. Dit willen wij uiteraard niet. Wij hopen dat één van de BSO ouders zich zou willen
aanmelden voor de oudercommissie.
De oudercommissie komt 4x per jaar bij elkaar om verschillende zaken te bespreken bijvoorbeeld
beleidszaken of ouderavonden. Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Angela Morel
voorzitter
moeder Felicie en Baptiste (KDV)
Paulien Franken
moeder Max (KDV) en Lieke (BSO)
Berta Ooms
moeder Felix (KDV)
Gijs ven Kessel
vader van Bor (KDV)
U kunt de oudercommissie bereiken op oudercommissie@kinderdagverblijf-lien.nl. In de hal hangt
een brievenbus voor vragen/tips die besproken kunnen worden in de oudercommissie.

