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Datum Locatie Bijzonderheden 

24 
december 

ALLE 
LOCATIES 

Sluiten om 18.00 uur 

25 en 26 
december 

ALLE 
LOCATIES 

GESLOTEN vanwege 1e 
en 2e kerstdag 

27,30 en 31 
december 

ALLE 
LOCATIES 

GESLOTEN 

1 Januari ALLE 
LOCATIES 

GESLOTEN 
Nieuwjaarsdag 

 

 

 Ouder Klankbord groep  

Als directie willen wij deze 

nieuwsbrief beginnen om onze dank 

uit te spreken aan de leden van de in 

2019 verder uitgebreide ouder 

participatie.  In het afgelopen jaar is er regelmatig 

contact en overleg geweest met hen. 

Locaties GESLOTEN. 

Voorkom dat u voor een gesloten deur komt te staan, 

zet de dagen dat de locaties dicht zijn in uw agenda. 

Alles even op een rijtje; 

24 december – we sluiten om 18.00 uur 

Van 25 december t/m 1 januari zijn alle locaties 

gesloten. 

Op 2 januari gaan we, op de gebruikelijk tijd, weer 

open. 

Kidsdagdelen 

Ook in 2020 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 middels extra 

kidsdagdelen.  

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.  

Villa Joep. 

In 2019 werd een mijlpaal bereikt doordat het totaal 

aantal olifantjes wat sinds 2015 is verkocht en 

weggeven de 200 is gepasseerd.  

Ook al dragen we hiermee maar een klein steentje 

bij aan het werk van Villa Joep, ook kleine steentjes 

zijn nodig om een groot huis te bouwen. 

Indien u zelf een olifantje aan iemand cadeau wilt 

geven of voor uw eigen kind wil hebben, mail dan 

gerust naar info@tantetheateam.nl .  

  

 

Locatienieuwtjes/2020. 

EHBO 

Voor een groot aantal beroepskrachten stond 2019 

ook in het teken van herhalen. Hun EHBO “hulp aan 

baby’s en peuters” moest in 2019 herhaald worden.  

De training werd door hen met goed gevolg 

afgelegd, zodat zij de komende 2 jaar weer te boek 

staan als gediplomeerd 

EHBO-er. 

Babyzorg 

De wet IKK heeft als 

onderdeel de verplichting 

dat op termijn de zorg 

voor de allerkleinste straks 

bij speciaal gediplomeerde  

beroepskrachten terecht komt.  

Een aantal van onze beroepskrachten is inmiddels 

druk bezig met de training “babyzorg”  

Training kindermishandeling en huiselijk 
geweld 
 

Op zaterdag 9 november hebben vrijwel alle 

beroepskrachten de training kindermishandeling en 

huiselijk geweld, van “stevig staan” met goed 

gevolg doorlopen.  

 

Het was een intensieve maar zeer leerzame dag. O.a. 

stond de vraag centraal “Hoe werk je met de 

meldcode”.  

 

Aan het eind van de dag konden de cursusleiders  

Sandra van Dijk en Anna Grootscholten ,van Stevig 

Staan, terugkijken op een geslaagde dag. 

 

Gezonde kinderopvang /Gecertificeerde 

gezondheid coach 

De contouren van de gezonde kinderopvang worden 

binnen de locatie steeds duidelijker. Inmiddels zijn 

er diverse eetwissels doorgevoerd die passen in het 

vernieuwde gezondheidsbeleid. 

 

In 2020 gaat gezondheidscoach Natascha opnieuw 

een scholing volgen om weer een aantal aanvullende 

stapjes toe te voegen aan het gezonde beleid wat 

inmiddels is ingevoerd. 
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Na het volgen van de scholing verzorgd zij 

vervolgens voor haar collega’s een interne training 

om hetgeen zij geleerd heeft over te brengen op het 

team.  
 

 

ONDERZOEK. 

Op verzoek van de OKG is Wendy, met de OKG 

samen, aan het uitzoeken of we als organisatie in 

2020 mee kunnen doen aan de zonnetjesweek van 

het huidfonds.  

Wat het precies inhoud kunt u via onderstaande link 

lezen. Mochten er onder u zijn die hun steentje 

hieraan zou willen bijdrage meld u zich dan aan op 

de locatie van uw kind of via info@tantetheateam.nl  

 Huidfonds/zonnetjesweek: 

https://huidfonds.nl/zonnetjesweek/  

 

Sinterklaas 

De goed heiligman was ook dit jaar de locaties van 

TT-Team niet vergeten. Van de allerkleinste in de 

babygroep tot de oudste BSO-ers, voor iedere groep 

had hij zijn hulp Pieten iets mee laten nemen. 

 

Inmiddels zijn de cadeautjes al veelvuldig gebruikt, 

de onbreekbare babyspiegels zijn in de jongste 

leeftijdscategorie een groot succes. 

 

Ouderavonden 

Net als in 2019 zullen op alle locaties medio februari 

weer een ouderavond worden georganiseerd. Eind 

januari hoort u er meer over, wij denken (net als 

vorig jaar) weer een heel interessant onderwerp voor 

de ouderavond te hebben gevonden.  

 

KDV Tante Marlie  

In de afgelopen maanden brachten een aantal 

peuters, in het kader van kleuters/peuters tegen 

kwalen, een bezoek aan zorgcentrum de Hoge 

Weide.  

Tijdens een zeer levendige morgen zongen ze 

liedjes, knutselde jong en aan een knutselwerkje en 

dronken ze gezamenlijk wat met iets lekkers erbij.  

Beide leeftijdscategorie genoten hier zodanig van 

dat besloten is om in 2020 hier iets meer mee te gaan 

doen. 

KDV Tante Riet /BSO de Hitsert  

Donderdag 12 december vond weer de jaarlijkse 

kerstmarkt plaats. Het schoolplein van de Eendragt 

was weer 2 uur lang het decor van gezelligheid, 

rumoer, chocomelk, erwtensoep en broodjes worst. 

De opbrengst van de kerstmarkt was bestemd voor 

Passiewaard en een diner voor alleenstaande 

ouderen uit Zuid-Beijerland. 

Ook KDV Tante Riet en BSO de Hitsert droegen 

hun steentje bij aan de uiteindelijke opbrengst van 

€850,00.  

Tarieven 2020 

Begin december hebben alle ouders per mail het 

tarieven overzicht 2020 ontvangen. Ook in 2020 

geldt, dat wij in; 

 

Week 52 – GESLOTEN zijn 

De week tussen kerst en oud- en nieuw is niet 

meegenomen in ons jaartarief.  
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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.  

Check-up 

Aan het begin van het nieuwe kalenderjaar vind er 

op de locatie van uw kinderen weer de jaarlijkse 

check-up plaats.  

De beroepskrachten zullen u vragen of de bij ons 

bekende gegevens nog juist zijn. Denk daarbij aan 

uw mailadres, mobiele 

telefoonnummers, enz. 

Deze check-up helpt ons ook om 

af te stemmen of u in de juiste 

ouder mailmap zit, zodat alle 

berichtgeving op de juiste plaats 

terecht komt. 

App of toch wat anders… 

Eerder dit jaar hebben we melding gemaakt van het 

feit dat we aan het onderzoeken waren of een 

speciale ouder App voor ons haalbaar was. 

Na lang wikken en wegen hebben we uiteindelijk 

besloten de App voor alsnog niet in te voeren in 

2020. De ontwikkel en vaste kosten die er aan 

verbonden waren, zouden, als extra kosten, een te 

zware wissel trekken op het in te voeren uurtarief. 

Inmiddels zijn we een andere weg ingeslagen. We 

zijn aan het bekijken of er in begin van 2020 een 

ouderportaal op onze website geplaatst zou kunnen 

worden. 

Graag willen wij u daar ook bij betrekken, door aan 

u te vragen mee te denken wat er in zo’n 

ouderportaal geplaatst zou moeten worden. 

Heeft u suggesties stuur deze dan aan ons door via 

info@tantetheateam.nl  of naar het mailadres van de 

OKG ; okgtt@outlool.com  

 

 

 

Incassodata 2020 

 

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, die we dan bij u in rekening moeten 

brengen). Vast dank voor uw medewerking hiervoor. 

 

27 januari - 25 februari - 25 maart - 24 april 

25 mei - 25 juni - 25 juli - 25 augustus 

25 september - 26 oktober -25 november  

28 december 
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TOT SLOT!

Het aftellen is nu echt begonnen, nog even en dan 

vieren we kerstmis en is het nog 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, 2020 toe.  

 

We hopen u in goede gezondheid vanaf 2 januari 

2020 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 2020 staat ons weer heel nieuw jaar te wachten, 

waarin we alles wat we geleerd hebben in 2019 in 

goede en minder goede tijden mee kunnen nemen. 

 

In elke fase wat we mee maken leren we weer 

nieuwe dingen, de spreuk die we zelf toegestuurd 

kregen vinden we prima passen bij een Nieuwjaar 

wat komen gaat, dus  

 

Geef me de moed te accepteren wat niet 

in mijn vermogen ligt,  

de kracht om alles te doen wat in mijn 

vermogen ligt,  

en de wijsheid tussen die twee onderscheid 

te maken. 

 

 

 

 

 

 www.twitter.com/kotantethea 

 

 

www.facebook.com/kotantethea 

 

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