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Allereerst willen wij deze eerste nieuwsbrief beginnen om u namens de directie en alle beroepskrachten al het 

goeds, in goede gezondheid voor u en de uwen in 2015 toe te wensen. 

Veranderingen. 

Èèn van de veranderingen in de wet m.b.t. toeslagen is het feit dat de periode waarin u nog gebruik mag maken van de 

kinderopvang als u zonder werk komt, is verlengd (zie onderstaand bericht). 

Stoppen met werken: nog 6 maanden kinderopvangtoeslag 

Stopt u in 2015 met werken of wordt u werkloos? Dan hebt u nog 6 maanden recht op kinderopvangtoeslag. Dit was 

3 maanden. 

Gaat u binnen deze 6 maanden niet werken? Of geen opleiding, inburgeringscursus of traject naar werk volgen? Dan hebt u 

na deze 6 maanden geen recht meer op kinderopvangtoeslag. U moet de kinderopvangtoeslag stopzetten. Hebt u minder 

opvanguren gebruikt dan het aantal uren waar u recht op hebt? Dan mag u de uren die u over hebt ook na deze 6 maanden 

gebruiken. Hebt u deze uren gebruikt? Zet de kinderopvangtoeslag dan stop. Dit moet in ieder geval voor 

31 december 2015. 

Personalia 

Onze beroepskrachten Samantha en Sandra zijn inmiddels beide met  zwangerschapsverlof . In de loop van deze maand 

hopen zij voor de eerste keer moeder te worden. Na hun zwangerschapsverlof keren beide weer terug op de werkvloer.  

Hun afwezigheid wordt deels intern en deels door een oude bekende opgevangen. Beroepskracht Renske die al eerder bij 

ons werkte, er een tijdje uit is geweest vanwege de geboorte van haar 4
e
 kind, heeft haar oude beroep weer opgepakt. Zij 

verricht haar invalwerk in principe op alle locatie. 

Petra, onze hulpkracht, blijft ook de komende 6 maanden op de locatie Tante Thea aanwezig. Zij zal in ieder geval 3 

ochtenden en 1 middag aanwezig zijn. Haar eerste periode bij TT-team is verlengd omdat op dit moment nog niet bekend 

was wat de nieuwe transitie voor haar betekend. Haar accountant manager hoopt dat er na deze periode van 6 maanden 

meer bekend is voor haar. 

Mail/Internet 

Deze nieuwsbrief is per mail aan u verzonden. Mocht u hem niet ontvangen hebben laat het ons dan even 

weten via info@tantetheateam.nl  Heeft u geen mail of ligt deze er tijdelijk uit geeft dit dat aan op de groep 

van uw kind. 

 

NIEUWS. 

Kerst- en Oud en Nieuwjaarsweek 

Bij de doorstart zijn er een aantal wijzigingen in het aanbiedingsprogramma doorgevoerd. Kinderopvang Tante 

Thea BV was de periode tussen kerst en Oud -en Nieuwjaar altijd gesloten. Een week die u als ouders ook 

nooit hoefde te betalen, doordat hij niet verwerkt werd in het tarief.  
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In 2014 bestond voor de eerste keer de mogelijkheid om in de periode tussen kerst-en oud/Nieuwjaar gebruik 

te maken van de opvang.  Ouders konden deze week extra inkopen. Hiervan is mondjesmaat gebruik gemaakt. 

 

Voor 2015 zijn we in eerste instantie uitgegaan van hetzelfde principe (extra inkopen). U kunt vanaf heden 

reeds aangeven of u opvang nodig heeft tussen kerst en oud-en nieuw. Dit kunt u doen via de mail, 

info@tantetheateam.nl. Zodra wij uw mail ontvangen zullen wij gezamenlijk met u overleggen hoe u deze 

opvang verder geregeld wilt hebben. 

 

Strippenkaart 

Een aantal ouders heeft inmiddels een strippenkaart aangeschaft, en sommige hebben hier ook al gebruik van 

gemaakt. 

 

De strippenkaart is bedoeld om incident of tijdelijke opvang in te kopen. Het is ons bekend dat sommige 

ouders naast de opvang bij ons ook opvang hebben bij bv. opa/oma of anderzijds. We hebben gemerkt dat dit 

soms bij vakanties en/of ziekte tot problemen lijd. Maar ook als u zelf naar de dokter of het ziekenhuis moet is 

het soms lastig andere opvang te regelen. Om dit probleem mee te helpen oplossen kunt u een strippenkaart  

aanschaffen. Hiermee kunt u periodiek extra opvang inkopen. De strippenkaart heeft een geldigheidsduur van 

2 jaar.  

 

OUDER KLANKBORDGROEP 
 
In de achter ons liggende periode hebben wij een aantal keer de oproep gedaan 

voor nieuwe leden voor de Ouder Klankbordgroep. Helaas heft dit nog niet het 

gewenste resultaat opgeleverd. Wij hopen nu dat bij de start van een nieuw jaar het 

voornemen van een aantal ouders wordt om toch gehoor te geven aan onze oproep 

voor nieuwe ouders.  

 

Mogelijk dat er onder u, die nog geen zitting hadden in de OKG’s, bereid zijn zitting te nemen 

in de nieuwe OKG’s. U kunt zich hiervoor aanmelden via info@tantetheateam.nl  

Naast de oproep in onze nieuwsbrief zullen wij ook actief mensen gaan benaderen.  

De OKG stelt zich tot doel de belangen van kind en ouders te behartigen. Gevraagd en ongevraagd kan de OKG de directie 

adviseren in zaken zoals het bieden van een verantwoorde kinderopvang, pedagogisch beleid, voedingsaangelegenheden,  

algemeen beleid van opvoeding/veiligheid/gezondheid, openingstijden centrum,  beleid over spel -en ontwikkeling, 

klachten en prijzen. Van de leden hangen de foto´s en gegevens in de hal van zowel het dagverblijf als op de BSO.  

 

VOORLEESWEKEN 

Net zoals in andere jaren doen wij ook dit jaar actief mee aan de Nationale voorlees weken. Elke locatie zal de ouders apart 

informeren wat er op hun locatie gaat gebeuren. Het thema is “Boer Boris”. 

Project “Duurzaam”  

Met namen op de BSO locaties zijn we inmiddels gestart met het project “Duurzaam”. In allerlei vormen wordt er binnen 

de groepen gewerkt aan duurzaamheid. Dit kan zijn door middel van het hergebruiken van dingen tot zelf energie 

opwekken. Op BSO het Schelfje doen we mee aan het eind project duurzaam op school. In maart van dit jaar organiseert de 

school een speciale ouderavond waarop ook de BSO zal zijn vertegenwoordigd. Ook wij zullen dan ons eindproject ten 

toon stellen. 

Agenda 

Als afsluiter van deze nieuwsbrief treft u de jaaragenda aan. Hierin vindt u alle data welke dit jaar van belang zijn. Denk 

daarbij aan dagen dat we dicht zijn, dagen dat we eerder dicht gaan of dagen dat we iets bijzonders doen. 

mailto:info@tantetheateam.nl
mailto:info@tantetheateam.nl


 

JAARAGENDA 

Bijzondere dagen /sluitingsdagen. 

 

 

Op de volgende  vastgestelde dagen  zijn we op alle locaties  gesloten. 

6 april  2015   2e Paasdag 

27 april  2015   Koningsdag 

5 mei  2015   Bevrijdingsdag  

14 mei   2015   Hemelvaartsdag 

25 mei 2015   2e Pinksterdag 

25 december 2015   1e Kerstdag  

Op de volgende dagen gaan alle locaties eerder dicht 

4 mei   2015   Dodenherdenking  maandag  18.00 uur gesloten. 

31 december  2015  Oudejaarsdag   donderdag 18.00 uur gesloten. 

In de volgende maanden, vinden er op alle locaties activiteiten plaats. 

Januari     Nationale voorleesdagen vanaf 21 t/30 Januari 2015 

Februari    Valentijnsdag  14 Februari 2015 

Maart     Opa en Oma week 16 t/m 20 Maart 2015 

April     Activiteiten met als thema “Koningsdag  2015” 

Mei     Moederdag  zondag 10 Mei 2015 

Juni     Nationale Buitenspeeldag  woensdag 10 juni  2015         

Vaderdag  zondag 21 Juni  2015 

                  Modderdag  maandag 29 juni 2015 

Juli                  Suikerfeest 28 t/m 31 Juli 2015 

Augustus        Familie brunch 

September    Leidsterdag  donderdag  17 september 2015 

Oktober   Dierendag  zondag 4 oktober 2015 

                           Kinderboekenweek 7t/m 19 0ktober 2015 

December   Activiteiten met als thema “Sinterklaasavond   5 december” 


