Algemene nieuwsbrief
Het systeem van ’t Kienderbènkske is zodanig ingesteld dat jullie kind automatisch wordt
uitgeschreven op het KDV/ OKI op de dag dat jullie kind 4 jaar wordt. Indien hij/zij door
instroom later of eerder aan de basisschool kan beginnen, horen wij dit graag, zodat wij dit
aan kunnen passen in verband met de planning.
Wijzigingen in gegevens (telefoonnummer, email e.d.) doorgeven aan kantoor
Indien er wijzigingen zijn in gegevens die relevant kunnen zijn om jullie te kunnen bereiken dan horen wij dit graag
via info@kienderbenkske.nl. Hierdoor kunnen we er op de locaties voor zorgen dat de juiste gegevens aanwezig
zijn. Jullie kunnen deze gegevens voortaan ook zelf via het ouderportaal aanpassen.

TELEFOONNUMMERS

OKI Wellerlooi
Helaas zullen wij na de zomervakantie 1 dagdeel moeten gaan
sluiten. De donderdagochtenden zijn er na de zomervakantie
namelijk niet voldoende kinderen om deze open te kunnen
houden. Op verzoek van enkele ouders zullen wij de
maandagochtenden blijven handhaven. Hierdoor blijft het
mogelijk een 3e dagdeel af te nemen. Mocht hierin interesse zijn
dan horen wij het graag.
Door het open houden van de maandagochtend kunnen er na de
zomervakantie diverse combinaties worden gemaakt:
-

maandagochtend met woensdagochtend
- woensdagochtend met vrijdagochtend
- maandagochtend met vrijdagochtend

Mochten jullie na de zomervakantie gebruik willen maken
van een andere combinatie dan de huidige dan horen wij
graag van welke combinatie jullie gebruik willen gaan maken.

LIKE onze facebookpagina:
www.facebook.com/Kienderbenkske
en blijf op de hoogte van nieuwtjes en de laatste
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Hoofdkantoor (gsm)
KDV Well (gsm)
KDV Well (vast)
KDV Siebengewald
KDV Afferden
OKI-BSO Wellerlooi
OKI-BSO Well
OKI-BSO Siebengewald
OKI-BSO Afferden
OKI Bergen

0616197362
0616197361
0478853500
0616193534
0644329230
0616197360
0616197357
0613139474
0613140747
0616197359

Hoofdkantoor:
Kasteellaan 14
ontwikkelingen.
5855 AE te Well
Tel: 0616197362
Tel: 0478853500
info@kienderbenkske.nl
www.kienderbenkske.nl
www.facebook.com/Kienderbenkske

Zomervakantie

VAKANTIES
OKI gesloten
08-07-2019 t/m 18-08-2019

Herfstvakantie

14-10-2019 t/m 20-10-2019

Kerstvakantie

23-12-2019 t/m 05-01-2020

25-12-2019, 26-12-2019
en 01-01-2020

Voorjaarsvakantie

24-02-2020 t/m 01-03-2020

24-02-2020 en 25-02-2020

Meivakantie

27-04-2020 t/m 10-05-2020

Hemelvaartsdag

KDV/ BSO gesloten

21-05-2020

21-05-2020

2 Pinksterdag

01-06-2020

01-06-2020

Zomervakantie

13-07-2020 t/m 23-08-2020

e

BSO Wellerlooi
Gelukkig zijn er weer voldoende aanmeldingen om onze BSO locatie in Wellerlooi te heropenen. Na de
zomervakantie zullen wij daarom opnieuw onze deuren hiervoor openen. In eerste instantie zal dit plaatsvinden
op de maandag, dinsdag en donderdag voor wat betreft de naschoolse opvang (NSO) 15:15 – 18:30 uur.
Bij 4 of meer kinderen kunnen wij ook de mogelijkheden bekijken om de voorschoolse opvang (VSO) te openen
of om de andere dagdelen te openen. Met name voor de VSO zijn er reeds enkele aanvragen.
Mocht je geïnteresseerd zijn, laat het ons weten of schrijf je kind(eren) alvast in voor de BSO. Wij zullen de
mogelijkheden bekijken en jullie informeren.
Vakantieopvang zal plaatsvinden op onze BSO locatie in Well.
Verzoek van
onze locaties:

Reminder samenvoegen BSO’s tijdens de vakanties
Tijdens alle schoolvakanties wordt de BSO van Siebengewald samengevoegd met de BSO
van Afferden. Het adres van onze BSO locatie in Afferden is Langstraat 6a 5851 BE
Afferden. De locatie bevindt zich in basisschool ’t Diekske en is te bereiken via de
toegangsdeur aan de achterzijde van de school. Tel: 0613140747.
Op de vrijdagen is alleen onze BSO in Well geopend bij voldoende animo.

Het is fijn als
spulletjes
(jassen, tassen
etc.) voorzien
zijn van
namen.

De kinderen van Wellerlooi worden in de schoolvakanties opgevangen op onze BSO in
Well. Deze bevindt zich in de Buun in Well (Kasteellaan 25).
Indien er niet voldoende kinderen zijn (minder dan 4) om de BSO te kunnen openen,
bestaat de mogelijkheid om de BSO kinderen op onze KDV’s op te vangen.
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Tel: 0616197362
Tel: 0478853500
info@kienderbenkske.nl
www.kienderbenkske.nl
www.facebook.com/Kienderbenkske

Incidentele opvang / ruildag
Via het ouderportaal kunnen jullie incidentele
opvang aanvragen, maar ook een ruildag aanvragen.
Een incidentele opvang zal altijd apart worden
gefactureerd. Een ruildag wordt niet gefactureerd.
Zoals bekend kunnen de door jullie afgemelde dagen
binnen een half jaar worden geruild. In de planning
op het ouderportaal kunnen jullie nagaan welke
dagen door jullie zijn afgemeld en deze inzetten als
ruildag. Als er uiteindelijk geen ruildagen meer zijn,
kunnen jullie incidentele opvang aanvragen. De uren
van de incidentele opvang komen eveneens in
aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Aan het
einde van het jaar sturen wij ter controle de
eindafrekening naar de belastingdienst. Als er meer
uren zijn afgenomen dan aangevraagd zal hierop een
verrekening plaatsvinden.

Oproep
Vanaf 4 kinderen kunnen wij dagdelen / dagen
openen waarop de opvang op dit moment nog
gesloten is. Bijvoorbeeld bij het KDV in Afferden
op de vrijdagen of bij het KDV in Siebengewald
op de woensdagen. Maar bijvoorbeeld ook de
BSO op de woensdagen in Well. Wij zijn dan ook
heel benieuwd of er behoefte is aan opvang op
deze dagen/dagdelen. Enkele ouders staan
hiervoor reeds op een wachtlijst. Mocht er
aanvullende interesse zijn, laat het ons dan
weten! Wij zullen jullie informeren indien de
mogelijkheid zich uiteindelijk voordoet om te
bekijken of de opvang nog steeds wenselijk is.

In plaats van ons jaarlijks zomerkamp hebben we deze zomervakantie elke week een activiteiten dag.
Dit op wisselende dagen zodat iedereen wel een keer (of twee, of drie, of vier ;) mee kan doen.
De zomer activiteiten dagen vinden plaats op:
*Dinsdag 16-7-2019 Vakantiep(r)et op de Bso in Afferden
*Donderdag 25-7-2019 Zomerkiekjes op de Bso in Afferden
*Maandag 29-7-2019 Ik hou van Holland op de Bso in Well
*Dinsdag 6-8-2019 Waterpret op de Bso in Well
*Donderdag 15-8-2019 Los in het bos op de Bso in Well
Komt jullie kind ook op één van onze activiteitendagen? Meld hem of haar dan tijdig aan via het Ouderportaal!
Brengen voor 7:00 uur
Het wordt al een tijdje toegepast en de betreffende ouders zijn hier reeds van op de hoogte
gebracht. Als kinderen namelijk voor 7:00 uur opvang nodig hebben, zullen wij deze opvang
voortaan vanuit het KDV aanbieden. Vanaf 7:00 uur zal de medewerker met de BSO kinderen
naar de BSO-locatie gaan, zodat kinderen vanaf 7:00 uur bij de BSO welkom zijn.
Hoofdkantoor:
Kasteellaan 14
5855 AE te Well
Tel: 0616197362
Tel: 0478853500
info@kienderbenkske.nl
www.kienderbenkske.nl
www.facebook.com/Kienderbenkske

Bovenstaande met uitzondering van de vrijdagen in Well en Siebengewald. De kinderen
worden dan de gehele VSO op het KDV opgevangen.
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Gelukkig zien we dat de kinderdagopvang weer langzaam aan het aantrekken is. Hierdoor
kan het echter ook regelmatiger voorkomen dat we incidentele opvang niet meer kunnen
goedkeuren, omdat de groep vol zit. We willen hierdoor adviseren om incidentele opvang
tijdig aan te vragen, zodat bij een eventuele afkeuring jullie voldoende tijd hebben om
een alternatief te vinden. Natuurlijk kunnen we ook de mogelijkheden bespreken voor
een andere locatie indien alternatieve opvang niet zou lukken.

NIEUWS VAN DE OUDERCOMMISSIE!
Beste ouders en verzorgers,
Leden
Wil je weten wie de leden van de Oudercommissie zijn? Neem dan snel een kijkje op de website van ’t Kienderbènkske
onder de kop Oudercommissie.
Oproep leden Oudercommissie
We zijn altijd op zoek naar nieuwe leden! Een voltallige Oudercommissie met enthousiaste leden heeft een grote
meerwaarde voor ouderbetrokkenheid bij de opvangcentra van alle 13 locaties van ’t Kienderbènkske.
Het onderbrengen van jouw kind bij ’t Kienderbènkske is meer dan een zakelijke overeenkomst. Het is een levendig
samenspel tussen kinderen, pedagogisch medewerkers en ouders, waarbij ouders niet alleen als klant gezien worden. Jij
kunt een bijdrage leveren aan de kwaliteit van jouw opvangcentrum. In alle dorpen waar ’t Kienderbènkske gehuisvest is,
kun je meepraten over zaken die er in jouw kindercentrum toe doen!
Ben je na het lezen van dit bericht geïnteresseerd om lid te worden van de Oudercommissie? Kijk dan voor meer
informatie en de oproep voor leden op de site van ’t Kienderbènkske! Voor vragen en/of opmerkingen kun je contact
opnemen met OC-kienderbenkske@hotmail.com.
Waar houden we ons mee bezig?
De Oudercommissie heeft als doel: het behartigen van de belangen van alle ouders van de kinderen op de verschillende
opvanglocaties van ’t Kienderbènkske”. Onze belangrijkste verantwoordelijkheid is het bewaken van de kwaliteit van de
opvang door gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de eigenaren van ’t Kienderbènkske.
Met vriendelijke groet,
De Oudercommissie ’t Kienderbènkske
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Kleding tip!

Met al het spelen
en creatief bezig
zijn van de
kinderen op onze
opvang, is het
raadzaam jullie
kinderen kleding
te laten dragen
die vies mag
worden.

Ieder kind taalvaardig!
Squla heeft een educatieve app voor peuters en kleuters ontwikkeld: ‘WoordExtra’.
WoordExtra is bedoeld voor kinderen tussen de 3 en 6 jaar oud, die wat meer
ondersteuning op het gebied van woordenschat kunnen gebruiken. Met
WoordExtra maken kinderen spelenderwijs kennis met de 2000 Nederlandse woorden
die goed van pas komen bij het leren lezen. Benieuwd naar deze app en geïnteresseerd
in een activatiecode? Neem dan contact op met ons op. Wij mogen deze als
kinderopvangorganisatie namelijk kosteloos aan ouders verstrekken.
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TE LAAT OPHALEN / TE VROEG BRENGEN
Helaas komt het steeds vaker voor dat kinderen van het kinderdagverblijf vroeger
worden gebracht of later worden opgehaald dan is aangevraagd. In ons beleid is
hierover opgenomen dat de ouder hiervoor € 1,- per minuut extra betaald. Deze extra
kosten komen NIET in aanmerking voor kinderopvangtoeslag! Met het huidige systeem
is dit helaas niet maandelijks te herleiden. Hierdoor zullen wij pas aan het einde van het
jaar de balans opmaken en zullen deze extra kosten op dat moment in rekening worden
gebracht. De genoteerde breng- of ophaaltijd is de tijd dat jullie de locatie
binnenkomen of verlaten.
ZORG ER DAAROM VOOR DAT JULLIE OP TIJD ZIJN!
GEEF JULLIE VAKANTIE OP TIJD DOOR!
Als jullie deze zomer op vakantie gaan of geen gebruik maken van de opvang vanwege
jullie eigen vakantie dan horen wij het graag. Jullie vakanties geef je gemakkelijk door
via het ouderportaal. Ga naar de planning van jullie kind(eren). Kies de groene ronde
button (rechts bovenin) en selecteer “afwezig door vakantie”. Vul vervolgens de
ingangsdatum en de einddatum in en klik op opslaan. Alvast bedankt voor jullie
medewerking.
Aangezien ook onze medewerkers vakanties hebben, kan het voorkomen dat er in
bepaalde weken andere medewerkers op de groep staan dan gewend. Wij zullen er
zoveel mogelijk rekening mee houden dat de betreffende medewerker(s) bekend is met
de locatie / kinderen.

Veilig en gezond!
‘Zijn waterpokken besmettelijk?’, ‘Wat kun je doen als een kind
diarree heeft?’ ‘Wat kun je doen bij klachten van de
eikenprocessierups?’ De pedagogisch medewerkers van ’t
Kienderbènkske maken voor dit soort vragen rondom veiligheid
en gezondheid regelmatig gebruik van de KIDDI-app. De KIDDIapp bevat informatie over infectieziekten en hygiënerichtlijnen
geldend voor de kinderopvang. Deze informatie is gebaseerd op
de richtlijn voor kindercentra van het LCHV (Landelijk Centrum
Hygiëne en Veiligheid), onderdeel van het RIVM (Rijksinstituut
voor Volksgezondheid en Milieu) .
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Incasso OKI tijdens de zomervakantie
Ook in de zomervakantie zal de incasso van de OKI worden uitgezet. De 40 weken die
worden afgenomen per jaar worden namelijk verrekend over 12 maanden. Hierdoor
loopt tevens de eventuele kinderopvangtoeslag synchroon met de incasso’s. De
incasso’s staan gepland op iedere 15e van de maand.
Hoe weet ik of mijn incidentele opvang / ruildag is goedgekeurd
Als jullie een incidentele opvang / ruildag via het ouderportaal aanvragen dan wordt deze groen / wit
gearceerd weergegeven in de planning van jullie kind(eren). Wij gaan vervolgens bekijken of we de kinderen
kunnen plaatsen en deze dag goedkeuren. De dag wordt vervolgens groen gearceerd weergegeven in de
planning!
Als we de kinderen niet meer kunnen plaatsen, zullen wij de betreffende dag af moeten keuren. De dag wordt
dan rood gearceerd weergegeven in de planning! Daarnaast zal er altijd een email worden verstuurd dat de
betreffende dag is afgekeurd.
Als de opvang binnen 24 uur / weekend wordt aangevraagd, is het niet altijd mogelijk op tijd de dagen goed te
keuren / af te keuren. Houdt in die situaties de planning in de gaten. Als de aangevraagde dag groen / wit
gearceerd blijft, is deze nog niet behandelt en is opvang niet gegarandeerd!

ALTIJD HANDIG
Op het ouderportaal onder
“algemene documenten” zijn
2 handige documenten terug
te vinden met informatie
over de werking van het
ouderportaal. De map met
algemene documenten is
terug te vinden in het linker
menu. In het ene document
staan (handige) tips en trucs
om gebruik te maken van ons
ouderportaal in het andere
document is een uitgebreide
instructie van het
ouderportaal terug te vinden.
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