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.

Wijziging werkwijze studiedagen / studiemiddagen / continurooster

TELEFOONNUMMERS

Nadat we afgelopen jaar zijn overgestapt op ons nieuwe systeem
hebben we geconstateerd dat de huidige werkwijze rondom
studiedagen en studiemiddagen niet werkt met het huidige systeem.
Hierdoor zullen wij vanaf 2019 een wijziging doorvoeren.
Vanaf 2019 staat tijdens de studiedagen voor jullie de reguliere
opvangtijd gereserveerd. Als men tijdens een studiedag zowel de
reguliere VSO als NSO afneemt dan is voor jullie de tijd van 7:30– 8:30
uur en van 14:10 – 18:30 uur gereserveerd (BSO Well is vanaf 15:00
uur). Als jullie je aanmelden voor een studiedag wordt alleen de extra
tijd die jullie afnemen in rekening gebracht dus de opvang tussen 8:30
– 14:10 uur (BSO Well van 8:30 - 15:00 uur). Bij een studiemiddag is
dit van 12:00 – 14:10 (BSO well van 12:00 – 15:00 uur).
Als jullie géén gebruik maken van de studiedag dienen de kinderen
te worden afgemeld!
In het begin zullen wij jullie hier nog op attenderen.
Kinderen die tijdens de schoolweken een flexibel contract hebben,
dienen via de email: info@kienderbenkske.nl door te geven van hoe
laat tot hoe laat de opvang die betreffende studiedag / studiemiddag
gewenst is, zodat er geen uren in rekening worden gebracht die niet
worden afgenomen.
Ouders die alleen vakantieopvang hebben op de dag dat er een
studiedag / studiemiddag / continurooster is, zullen deze dag /
dagdeel aan moeten vragen via de email inclusief verwachte
begin- en eindtijd!
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Tel: 0478853500
info@kienderbenkske.nl
www.kienderbenkske.nl
www.facebook.com/Kienderbenkske

Kerstvakantie

VAKANTIES
OKI gesloten
24-12-2018 t/m 4-1-2019

Carnavalsvakantie
April/mei vakantie
Hemelvaartsdag
2e Pinksterdag

4-3-2019 t/m 8-3-2019
22-4-2019 t/m 3-5-2019
30-5-2019
10-06-2019

KDV/ BSO gesloten
25 & 26-12-2018 (1e & 2e Kerstdag)
1-1-2019 (Nieuwjaarsdag)
04-03-2019 en 05-03-2019
22-4-2019 (2e Paasdag)
30-5-2019
10-06-2019

Verzoek van onze locaties:

Babynieuws!

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

Hoera! Op 3 juli 2018 zijn
Linda en Dirk trotse ouders
geworden van Fiene. Van
harte gefeliciteerd!

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
In het kader van de nieuwe AVG zijn wij zoals aangegeven alle dossiers
aan het digitaliseren waardoor er op termijn geen formulieren meer op de
locatie aanwezig zullen zijn. Wij hebben onze privacy policy toegevoegd
aan onze internetsite en het ouderportaal. Hierin staat beschreven hoe
wij met jullie persoonsgegevens omgaan.

INTERNETSITE

Reminder samenvoegen BSO’s tijdens de vakanties

Heb je onze nieuwe
website al gezien? Neem
eens een kijkje op:

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.

www.kienderbenkske.nl

Aanvragen studie(mid)dagen
We merken dat ouders soms wat laat zijn met het aanvragen van opvang voor een studie(mid)dag. Hierdoor is de
opvang niet altijd mogelijk omdat de planning al klaar is. Aanvragen worden bij voorkeur 3 weken voorafgaand
aan een opvang dag gedaan via het ouderportaal.

LIKE onze facebookpagina:
www.facebook.com/Kienderbenkske
en blijf op de hoogte van nieuwtjes en de laatste
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Oproep van onze BSO locaties
Als ouders grote doeken / lakens over hebben waar zij niets meer mee doen dan zijn
deze welkom op onze BSO’s.
Incidentele opvang / ruildag

Ben jij er weer bij?!

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.

De BSO activiteitendag vindt
deze kerstvakantie plaats op
donderdag 3 januari 2019 op
onze BSO in Afferden
(langstraat 6a).

Aanmelden kan nog tot en met
vrijdag 28 december via het
ouderportaal. Wil je de
uitnodiging nogmaals ontvangen
dan horen wij het graag.

Oproep
Vanaf een aantal van 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.
Vrijwillige ouderbijdrage namens de oudercommissie
Jaarlijks werd er door de oudercommissie een bijdrage geïncasseerd om diverse activiteiten
te ontplooien. De grootste financiële bijdrage werd voor de Sinterklaasviering gereserveerd.
Aangezien de oudercommissie jaarlijks diverse opmerkingen ontving ten aanzien van deze
bijdrage heeft de oudercommissie besloten om vanaf dit jaar geen ouderbijdrage meer te
incasseren. Het huidige budget zal nog worden ingezet voor activiteiten die door de
oudercommissie als zodanig zijn vastgesteld. De oudercommissie zal gaan inventariseren
welke activiteiten zij naar de toekomst willen ontplooien en hoe dit vorm te kunnen geven.
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Zoals de meeste van jullie weten en hebben gemerkt zijn we dit jaar overgestapt op ons
nieuwe kindsysteem “kindplanner”. Over het algemeen is dit vrij goed verlopen en horen
we positieve berichten. Bij enkele ouders heeft dit helaas toch tot enkele problemen
geleid in met name de facturatie. Bij deze willen wij daarvoor onze oprechte excuses
aanbieden. Vanaf volgend jaar zal het hele jaar met hetzelfde systeem worden gewerkt
waardoor deze problemen tot het verleden behoren.
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

Bij deze willen we jullie herinneren aan het aanpassen van de uurprijzen
vanaf 01-01-2019 zoals eerder bekend gemaakt. De juiste uurprijzen / uren
zijn terug te vinden in het te downloaden contract op het ouderportaal.
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ALTIJD HANDIG
Naast deze nieuwsbrief hebben wij een extra bijlage bijgevoegd
“Bijlage nieuwsbrief handleiding kindplanner”
Hierin staan (handige) tips en trucs om gebruik te maken van ons ouderportaal.
Daarnaast is op het ouderportaal onder “algemene documenten” een
uitgebreide instructie terug te vinden over het gebruik van ons ouderportaal.

OKI kosten 2019
Aangezien de kosten voor de OKI deels door de gemeente wordt vergoed is
niet eenduidig welke uurprijs doorgegeven kan worden bij de belastingdienst.
Aangezien de uurprijs boven de maximale uurprijs van de belastingdienst ligt,
kan men deze uurprijs (€ 8,02) doorgeven bij de belastingdienst vanaf
01-01-2019 als men recht heeft op kinderopvangtoeslag.
Als men in 2017 een gezamenlijk inkomen had lager dan € 29.879 dient men,
indien van toepassing voor beide ouders een inkomensverklaringen in te
leveren. Alleen hierdoor kan men een hogere bijdrage van de gemeente
ontvangen! De inkomensverklaringen kunnen jullie inzien en eventueel
downloaden via www.mijnoverheid.nl.

Wij wensen iedereen een
hele fijne kerstvakantie
fijne feestdagen en
de beste wensen voor 2019!
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