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Nieuwsbrief november 2019 

Hallo, ik ben Puk, hét speelkameraadje van alle kinderen. In de meeste activiteiten 
speel ik een rol. Ik maak heel veel mee en de kinderen herkennen dit. Zo heb ik 
nieuwe schoenen, of word verkouden. Ik bied troost en ben het vriendje bij wie 
baby's, dreumesen en peuters zich veilig voelen. Leidsters gebruiken me als hét 
middel om kinderen bij een activiteit te betrekken.  
 
Ik hoor bij de methode Uk & Puk. Bij Uk & Puk zijn tien thema’s ontwikkeld die 
aansluiten bij de belevingswereld van baby’s, dreumesen en peuters. Bij elk thema zijn 
activiteiten uitgewerkt voor drie leeftijdsgroepen. Deze activiteiten kunnen makkelijk 
ingepast worden in de dagelijkse gang van zaken. In de activiteiten is er aandacht voor 
de vier ontwikkelingsdomeinen: taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, 
motorische en zintuiglijke ontwikkeling en rekenprikkels.  

Natuurlijk draait het bij Uk & Puk niet om lesjes geven en lesjes leren. Uk & Puk leert 
baby'tjes, dreumesen en peuters nieuwe vaardigheden. Door actief bezig te zijn en 
lekker te spelen! Voelen, luisteren, kijken, horen, proeven, bewegen…. Alles komt aan 
bod. Wat fijn om kind te zijn! 

1. Even voorstellen 

Om te anticiperen op de toenemende vraag naar weekendopvang, hebben wij een 
aantal jaren geleden besloten om weekendopvang aan te bieden. Iedere zaterdag is 
onze vestiging aan de Wilhelminastraat hiervoor geopend.  

Wij hadden verwacht (en gehoopt) dat er in de loop der jaren een stijgende lijn zou 
zitten in de afname van weekendopvang. Echter, in de praktijk is dit helaas anders 
gebleken. Er zit geen stabiliteit in de afname van weekendopvang. Het komt 
regelmatig voor dat er op zaterdag 1 beroepskracht staat op 1 of 2 kinderen. Naast 
het feit dat dit verliesgevend is, gaat het ook tegen ons beleid in om de beroepskracht 
helemaal alleen in het pand werkzaam te laten zijn. Ook vakantiekrachten inzetten is 
voor ons geen optie aangezien deze optie meer geld kost, waardoor de 
zaterdagopvang nog minder rendabel zou zijn.  

Hierdoor zien wij ons helaas genoodzaakt om m.i.v. 1 januari 2020 te stoppen met het 
aanbieden van weekendopvang. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, neem 
dan gerust contact met ons op. U kunt ons bereiken op telefoonnummer: 0591-561999 
op werkdagen tussen 08.30-12.30 uur of mail naar 
administratie@kinderopvangkwebbel.nl.  

2. Weekendopvang 
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3. Tarieven 2020 

De kinderen van de Oeverzwaluw zingen graag het liedje: 

 
Lampionnetje schijnt als een zonnetje 
Schijnt als een lichtje  
Op mijn blij gezichtje 

 

Opvangsoort  Tar ieven 2019  Tar ieven 2020  

   

Reguliere dagopvang  €7,65  €7,80  

Flexibele dagopvang  €7,95  €8,10  

Reguliere BSO  €7,10  €7,25  

Flexibele BSO  €7,50  €7,65  

Bijzondere opvang BSO 

Dagopvang  

€7,80  

€8,20  

€7,95  

€8,35  

Voorschool  €8,02  €8,17  

De tarieven voor 2020 zijn aan de oudercommissie van kinderopvang & BSO Kwebbel voorgelegd. De 
oudercommissie heeft wettelijk gezien adviesrecht op prijswijzigingen. De oudercommissie heeft een positief 
advies uitgebracht. Zoals u in de bovenstaande tabel kunt zien hanteren wij m.i.v. 1 januari 2020 een stijging van 
ca. 2%. Iedere bovengenoemde opvangsoort stijgt met €0,15. De vergoeding voor de kinderopvangtoeslag 
stijgt met 1.89% (zie de onderstaande tabel).  

Maximum uurprijs kinderopvangtoeslag 2019 è  2020  

Dagopvang 8,02 è 8,17  

Buitenschoolse opvang 6,89 è 7,02  

 

Naast de verhoging van de kinderopvangtoeslag spelen ook andere kosten een rol in de verhoging van het 
uurtarief voor 2020. Denk hierbij aan inflatie- en loonkosten. Tevens zal er in 2020 geïnvesteerd worden in vaste 
airco’s op een aantal vestigingen. 
Daarnaast zullen wij nog meer activiteiten dan gebruikelijk gaan aanbieden. Dit is met name zichtbaar in de 
vakantieperiodes bij de buitenschoolse opvang. Elke vakantieweek wordt gekoppeld aan een thema. Per thema 
wordt een werkgroep aangewezen die activiteiten, uitstapjes en festiviteiten zullen bedenken en uitvoeren.  

Denkt u eraan om de wijzigingen tijdig door te geven bij de belastingdienst? Dit kan door in te loggen met uw 
DigiD bij ‘Mijn toeslagen’ via de volgende link: 
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/toeslagen  

 

4. Stichting KNIP 

In de herfstvakantie kwam Hilda van stichting KNIP 
geldlessen geven aan onze BSO-ers. Tevens waren er allerlei 
sportieve activiteiten georganiseerd. Foto’s zijn te zien op 
Facebook. Ook kunt u daar lezen waar een aantal  kinderen 
hun geld bewaart. 
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• Ricardo: “Kathy Kathy, kom snel er zit een goudvis onder de tafel!!” “Een wat”,  vraagt 
Kathy? Ricardo: “Jaaa doar een goldvis onder de tafel.” (een zilvervisje)!! Haha. 

• Naud: “Als je dood bent kan je ook nog leven”. Kathy: “Nee lieverd als je dood bent kan je niet meer leven”. 
Naud: “Jawel Kathy.. want opa Sleen is half dood”. 

• Marona vraagt aan Jax: “Heb jij een bad hair day?” Waarop Jax zegt: “Nee, dat is gel.” 
• “Eva, ben jij een flamingo?”  Eva:”Nee toch ik ben geen flandino!” (flamingo) 
• Eva gaat dit weekend tapatjes eten.(patatjes) 
• Lennon zegt: “Ik heb mijn intelligentie van mijn moeder geërfd.” Waarop Susan vraagt: “Heb je ook iets van je 

vader geërfd?” “ Uhm, ja, grapjes!”  
• Sanne zingt: “Twinkel twinkel kleine ster, oh wat sta jij hoog en ver weg... uhm denk ik.”  
• De kinderen van de Voorschool staan in de trein te wachten om naar het speellokaal te gaan. Sep roept: “Kijk 

Samira en Saskia, ik ben de instructeur.”(conducteur).  
• Anna: “Samira, ik slaap in een dubbeldekker.” (stapelbed). 
• Levi vertelt: “Als ik veel eet, gaat mijn oor kriebelen.” Dusssss….. 
• Laurin zingt uit volle borst: “CHAMPIONNETJE schijnt als een zonnetje.” 
• Mariska Seinen is aan het werk en ze heeft geen make-up op vanwege een ooginfectie. Dimas kijkt naar Mariska 

en zegt: “Mariska, je ogen zijn anders dan de vorige keer.” 

BLA BLA BLA 

• Melanie vanaf maandag 4 november weer terug is van haar verlof. 
• Wij weer kindjes mogen verwelkomen: welkom lieve Senne, Carlijn, Lise en 

Xavi. 
• Wij ze alle vier een fijne tijd bij ons wensen! 

5. Kwebbelpraatjes 

4. Wist u dat? 

• We bij groep zwart de blokhut aan het omtoveren zijn tot een werkplek voor de 
kinderen. Met o.a. een werkbank en gereedschap.  

• Onze collega Anouk in verwachting is van haar eerste kindje.  
• Mariska Bruins van locatie gaat wisselen. Ze gaat werken bij Villa Kwebbel, BSO 

de Barg en aan de BSO Groen van Prinsterer. Mariska Seinen gaat haar 
vervangen bij groep Pukkies (Voorschool). Succes allebei! 

• De kinderen erg druk zijn met de lampionnen en het oefenen van de Sint 
Maarten liedjes. 

• De schoenhoesjes binnen aan gedaan kunnen worden en buiten weer uitgedaan 
kunnen worden. 

• Het weer pantoffeltijd is. 
 
 

• Kathy onze locatie in een mooie Halloweensfeer heeft omgetoverd? 
• Esther onze stagiaire nu ook als groepshulp bij ons werkt? 
• Wij een nieuwe kindje op de BSO hebben? Welkom Dominique!	

 
 

• We heel druk bezig zijn met onze lampionnen en dat ze echt super mooi worden!! 
• Het weer tijd is voor sloffen? (Graag voorzien van naam) 
• Wij weer nieuwe kindjes op groep zilver hebben? Welkom lieve Fay, Josje en 

Lorin. Heel veel speelplezier bij ons. 
• Mariska Bruins weer gezellig bij ons komt werken en wij daar heel blij mee zijn? 
• Wij een nieuwe BBL-er mogen verwelkomen? Welkom Miranda! 

 


