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 Ouder Klankbord groep  

Als directie willen wij deze 

nieuwsbrief beginnen om onze dank 

uit te spreken aan de leden van de in 

2018 gevormde ouder participatie. Zij 

zijn inmiddels een actieve aanvulling geworden van 

onze organisatie.  Het is fijn om vast te stellen dat 

onze samenwerking groeit en dat de leden van de 

OKG’s, steeds meer vorm geven aan hun 

functioneren. Zowel in actieve zin alsmede met de 

adviserende en mee participeren rol die de OKG op 

zich neemt.  

We hopen dat deze rol in 2019 verder wordt 

uitgebreid en vertrouwen op een vruchtbare 

samenwerking.  

Nog steeds zijn er nieuwe ouders welkom om zitting 

te nemen in de OKG’s, Dus mocht u zich ook willen 

aanmelden of een vraag hebben of een probleem 

willen voorleggen dan kunt u dit mailadres hiervoor 

gebruiken. 

OKGTT@outlook.com. 

Samen meepraten in het belang van uw en andermans 

kinderen! 

Voorleesvrijwilligsters. 

In 2018 konden we weer veelvuldig gebruik maken 

van onze voorleesvrijwilligsters. Wij willen hen dan 

ook hartelijk bedanken voor hun inzet, het zoeken en 

adviseren naar de juiste boeken die bij ons 

maandthema passen.  

mailto:OKGTT@outlook.com


Niet alleen wij maar ook de kinderen waarderen het 

zeer dat ze wekelijks komen voorlezen. De kinderen 

kijken er naar uit en genieten van deze extra 

voorleesmomenten. 

Mogelijk heeft u het in de lokale media gelezen bij 

KDV Tante Riet hebben ze wel een heel bijzondere 

voorleesvrijwilligster.  

Uit handen van burgemeester Stoop van Korendijk 

mocht mevr. Winny Kooloos de Frans Janssen 

vrijwilligers prijs in ontvangst nemen. Als je de lijst  

van vrijwilligersactiviteiten leest welke mevr. 

Kooloos uitoefent zijn we heel trots dat ze ook nog 

tijd heeft voor ons. Belangeloos bezig zijn voor de 

gemeenschap een prachtig, onzelfzuchtig, gebaar. 

Kidsdagdelen 

Ook in 2019 kunt u als 

ouders gebruik maken 

van de kids dagdelen. 

Deze dagdelen krijgen 

alle ouders ieder jaar.  

Dit is een vast aantal kidsdagdelen die zij kosteloos 

mogen gebruiken om ziekte en/of vakantiedagen te 

vervangen. 

Aan het inzetten van de kidsdagdelen zijn een aantal 

voorwaarde verbonden; 

Voorwaarde 

- Per mail kunt u kidsdagdelen aanvragen, 

waarna u van de administratie verneemt of uw 

verzoek ingewilligd kan worden. 

Kidsdagdelen kunnen ingezet worden mits de 

ruimte in de groep dit toelaat. 

- Kidsdagdelen kunnen niet meegenomen 

worden naar een volgend jaar, ieder jaar 

ontvangen ouders een nieuw te goed. 

- Kidsdagdelen kunnen niet ingezet worden in 

de periode tussen kerst en oud-en nieuwjaar.  

- Kidsdagen zijn niet inwisselbaar voor 

financiële compensatie o.i.d.  

- Kidsdagen worden naar ratio van uw 

overeenkomst beschikbaar gesteld. 

Compensatiedagen. 

Erkende (christelijke/nationale) feestdagen worden 

door ons gecompenseerd.  

Ook hiervoor geldt; Uw (mail) verzoek hiertoe dient 

u te richten aan de administratie. Waarna u, mits de 

ruimte op de groepen dit toelaat, van de 

administratie verneemt of uw verzoek ingewilligd 

kan worden.  

De wet innovatie en kwaliteit kinderopvang 

De regering heeft binnen de WIKK, 

21 nieuwe regels uitgezet.  Een deel 

van deze nieuwe regelgeving is 

inmiddels geïmplementeerd.  

Tot 2023, als de laatste nieuwe regels moeten zijn 

toegepast,  betekend dit veel trainingen volgen en 

aanpassingen in het beleidsmatige deel van de 

organisatie. 

Dit houd dus vooral in dat de beroepskrachten de 

komende tijd aanvullende cursussen c.q. workshops 

zullen gaan volgen. 

Gezonde kinderopvang 

Direct in Januari van het nieuwe 

jaar gaat het team van start met 

een training/cursus “Gezonde 

Kinderopvang”. 

 

Op zaterdag 19 januari worden de 

aanwezige teamleden van ’s morgens vroeg tot aan 

het eind van de middag getraind in o.a. voeding, 

bewegen, gewicht, veiligheid enz. 

 

Deze training die vooraf wordt gegaan door een 

instaptoets voor alle deelnemers en na afloop door 

een uitstap toets,  zal na het goed afleggen van het 

hele traject het officiële certificaat  “Een gezonde 

start” voor de deelnemers opleveren. 



Één van de onderdelen van de cursus is om ook u als 

ouders er bij te betrekken. Dit zal gebeuren via een 

nog te plannen ouderavond.  

 

Het doel van de cursus is om uiteindelijk 

beleidsmatig één en ander te gaan  implementeren in 

het dagelijks programma. 

 

Villa Joep. 

Nadat we in 2015 op alle locatie een actie hebben 

gehouden t.b.v. Villa Joep, is het werk van dit fonds 

nog steeds onder onze aandacht. 

De mascotte, Joep, gaat sinds 2016 steevast mee met 

nieuwe KDV kinderen als ze de eerste keer op 

bezoek komen om kennis te maken met hun nieuwe 

groepsgenootjes. 

Joep is sinds die tijd inmiddels al 119 keer 

meegegaan in de goodie bag waar ook een 

proefpakket luiers van het Kruidvat, informatie van 

onze ketenpartners en de benodigde informatie 

vanuit onze organisatie zit bijgevoegd. 

Totaal werden er door de actie en de goodie bag 

inmiddels 180 olifantjes uitgedeeld en verkocht. 

Op www.villajoep.nl kunt u alles lezen over het 

goede werk van Villa Joep. Gerund door vele 

vrijwilligers die er mede voor zorgen dat vrijwel alle 

opbrengsten ten goed komen aan het onderzoek naar 

een oplossing voor kinderen met een neuroblastoom 

tumor.  

 

Locatienieuwtjes. 

Tante Marlie  

Wij zijn blij u namens 

Samantha en haar man te 

mogen melden dat zij in 

blijde verwachting zijn van hun tweede kindje. Na 

haar zwangerschapsperiode komt Samantha graag 

weer terug om het team van Tante Marlie te 

versterken. Iets waar het team en wij uiteraard erg 

blij mee zijn. 

OPA en OMA’s op bezoek. 

Onder het genot van een hapje en een drankje, 

bezochte vele grootouders eind oktober hun klein 

kinderen op de locatie Tante Marlie. De bijeenkomst 

had een sober karakter vanwege trieste 

familieomstandigheden bij twee van onze 

beroepskrachten. 

Tante Riet / de Hitsert 

Net als vorig jaar hebben KDV Tante Riet en BSO 

de Hitsert hun bijdrage geleverd aan de traditionele 

kerstmarkt van obs de Eendragt in Zuid-Beijerland. 

Ieder jaar is de opbrengst van de markt bestemd voor 

een goed doel. Dit jaar waren dat o.a. de ouderen 

van Zuid-Beijerland. Met de opbrengst wordt een 

bijdrage geleverd aan een leuke bijeenkomst voor de 

kerstperiode. 

Kerstbrunch 

Sommige grootouders hadden er al weken naar 

uitgekeken op 20 december was het eindelijk zo ver.  

De Opa en Oma’s kerstbrunch bij Tante Riet lokte 

maar liefst 75 grootouders naar de locatie. 

Samen met hun kleinkinderen beleefde zij een leuke 

ochtend, waarin ze niet alleen gezamenlijk aten maar 

ook een rondleiding kregen door van hun kinderen, 

die vol trots lieten zien waar ze sliepen, speelde en 

normaliter aten. Bij vertrek ontvingen de 

http://www.villajoep.nl/


grootouders nog een leuk aardigheidje namens het 

team en de kinderen. 

Gecertificeerde gezondheid coach 

Gezonde start is een initiatief 

van de ministeries van VWS en 

SZW. Landelijke kennis -en 

onderzoekinstrumenten werken 

hierin samen, ondersteund door branche -en 

koepelorganisaties. De coördinatie ligt bij het 

Voedingscentrum en R.I.V.M Centrum Gezond 

Leven. 

 Wij zijn erg trots dat we sinds enige weken, een 

gecertificeerde coach ”gezonde start” hebben.  

Natascha heeft een train de trainee cursus “Gezonde 

Kinderopvang” gevolgd. 

 Een pittige cursus waarin veel informatie in een 

betrekkelijke korte tijd een basis vormen voor een 

structureel, organisatie breed, verander proces.   

Natascha  zal half januari 2019  het team door 

middel van een train de trainee  methoden, deze 

cursus  uitzetten en begeleiden,  zodat het gehele 

team dit proces stapje voor stapje doorloopt.  

Zij zullen dit doen doormiddel van een in-en uit stap 

toets en verschillende opdrachten die uitgezet 

worden, om hier uiteindelijk een officieel certificaat 

voor te behalen.  

Daarmee een start activeren om alle processen die er 

dagelijks voorbij komen door te lopen en te borgen 

in de organisatie. Aan de hand daarvan zo nodig 

aanpassingen aan te brengen die passen binnen dit 

kader van een gezonde start.   

Er werken nog maar 350 

organisaties met een coach 

gezonde start, deze methoden is 

tot stand gekomen dankzij het 

Nationaal Preventieakkoord dat 

staatsecretaris Blokhuis afgelopen maand 

ondertekende. 

Wilt u meer weten over Gezonde Kinderopvang kijk 

dan op www.gezondekinderopvang.nl   

Ergens in het proces zullen de beroepskrachten een 

ouderavond hierover organiseren. We hopen dat u 

met vele van hun uitnodiging gebruik zult maken. 

 

Vakanties 

Op de BSO locatie in Zuid-Beijerland sluiten we het 

jaar 2018 af met de BSO kerstvakantie. Daarna 

begint 2019 gelijk goed want er staat dan nog een 

restje van die zelfde kerstvakantie. 

 

Op onze website en social media kunt u op gemak  

kijken naar het programma van deze vakantie en 

tijdens en na de vakantie kunt u terug kijken op alle 

belevenissen wat er zoal heeft plaats gevonden. 

 

Tarieven 2019 

Begin december hebben alle ouders per mail het 

tarieven overzicht 2019 ontvangen. Ook in 2019 

geldt, dat wij in; 

 

Week 52 – GESLOTEN zijn 

De week tussen kerst en oud- en nieuw is niet 

meegenomen in ons jaartarief.  

 

Uw maandelijkse (vaste) maandfactuur  wordt 

hierdoor vastgesteld op 51 weken x uw aantal 

dag(en) ; gedeeld door 12 maanden.  

Hierdoor krijgt u 12x een zelfde factuur en ook 12 x 

een zelfde tegemoetkoming.  

 

http://www.gezondekinderopvang.nl/


Incassodata 2019 

Net als vorig jaar hebben wij voor u vast de 

incassodata voor 2019 voor u op een rijtje gezet. 

Hierdoor kunt u rekening houden met deze data, 

zodat wij niet tevergeefs incasseren (extra kosten 

moeten maken). Vast dank voor uw medewerking 

hiervoor. 

 

25 januari 

25 februari 

25 maart 

25 april 

27 mei 

25 juni 

25 juli 

26 augustus 

25 september 

25 oktober 

25 november  

27 december 

 

Weetje? (van Samantha) 

Waar hebben we het over, “PINDAKAAS” en waar 

valt dit onder HARTIG BELEG OF ZOET? 

Pindakaas 

Over het algemeen, ook bij ons en zelfs in de 

schapen van de supermarkt valt pindakaas onder het 

zoet beleg. Volgens columnist Teun van de Keuken 

(columnist uit de Volkskrant) is er collectief 

besloten dat pindakaas tot het” zoetkamp” gerekend 

moet worden. Het blijkt dus dat ondanks dat we het 

enigszins ervaren als zoet beleg, dit niet wil zeggen 

dat het zoet beleg is. 

Ook Calvé de bekendste producent van pindakaas 

rekent het beleg tot de hartige smeersels. Het zorgt 

alleen in de supermarkt voor verwarring door de 

plaats in het schap. 

Voedingspsycholoog Remco Havermans is het met 

deze columnist eens, pindakaas is absoluut hartig. 

Tenminste de echte pindakaas. Gemaakt van 

pinda’s, olie en zout er zitten geen toegevoegde 

suikers in. Dus zou het onder hartig beleg moeten 

vallen. 

Havermans denkt dat deze verwarring ook deels 

komt door de plaats in de supermarkt van de 

pindakaas naast de hagelslag en al het andere zoet 

beleg. Mede daardoor denken mensen dat het bij het 

zoet beleg hoort. Het zou dus onder het kopje hartig 

beleg moeten vallen. Of wij dit gaan aanbieden 

onder dit kopje is nog niet een gegeven maar toch 

een verassend “weetje”. 

 

Rijstwafels 

 

In de media verschenen recent weer een aantal 

publicatie over het wel of niet eten van rijstwafels 

vooral voor de allerkleinste kinderen is dit van 

belang. Sommige media doen het voorkomen of dit 

nieuws is. 

 

Reeds op- 25 maart 2016 hebben wij, via onze 

website https://www.tantetheateam.nl/rijstwafel-

eten-is-dit-wel-gezond/ )  , u geïnformeerd over een 

aanpassing in ons beleid m.b.t. het geven van 

rijstwafels. 

 

Korte samenvatting wat we wel/niet doen; 

-We geven weinig tot geen rijstwafels 

-We vertellen dit als de kinderen wel een rijstwafel 

hebben gekregen, zodat u met het thuisgebruik van 

rijst(wafels) dit goed kan monitoren. 

 

 
 

 

https://www.tantetheateam.nl/rijstwafel-eten-is-dit-wel-gezond/
https://www.tantetheateam.nl/rijstwafel-eten-is-dit-wel-gezond/


TOT SLOT! 

Het aftellen is nu echt begonnen, nog enkele dagen 

en dan vieren we kerstmis en dan is het een klein 

sprongentje naar de knallende kurken. 

 

Weer is er een jaar voorbij gevlogen, of lijkt dat 

maar zo? 

 

De directie en alle medewerkers wensen u en de 

uwen fijne kerstdagen en een zeer voorspoedig, 

maar vooral gezond, 2019 toe.  

 

We hopen u in goede gezondheid vanaf 2 januari 

2019 weer van dienst te mogen  zijn, om samen met 

u, uw (en een beetje onze) kinderen, een plezierige, 

leerzame en gezonde tijd bij onze opvang te mogen 

bieden. Wij zullen dit met zorg en liefde doen. In 

2019 staat ons weer een druk jaar te wachten, 

want… 

 

''Veranderen is soms doen en 
het soms laten gebeuren.'' 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.twitter.com/kotantethea 

 

www.facebook.com/kotantethea 

 

https://www.instagram.com/kotantethea/  
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