Algemene nieuwsbrief
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.
Uurprijs 2020

TELEFOONNUMMERS

Ondanks het advies van onze branche dat aankomend jaar de
uurprijzen verhoogd zouden moeten worden met 3 tot 4,5% heeft
’t Kienderbènkske besloten om voor 2020 de uurprijzen NIET te
verhogen. De uurprijzen blijven daarmee gelijk aan 2019. Dit houdt
in dat er ook geen wijzigingen doorgegeven hoeven te worden bij de
belastingdienst. Dit besluit is besproken met de oudercommissie.
BSO Wellerlooi
In de vorige nieuwsbrief hebben we laten weten dat onze BSO locatie
in Wellerlooi weer heropend is. De BSO is op dit moment tijdens de
schoolweken geopend op maandag, dinsdag en donderdag
(15:15 – 18:30 uur). De vakantieopvang voor Wellerlooi vindt
gezamenlijk plaats met de BSO in Well op onze BSO-locatie in Well.
Mocht je geïnteresseerd zijn, laat het ons weten of schrijf je kind(eren)
in voor de BSO via: https://kienderbenkske.kindplanner.nl/#/login.
Maak je al gebruik van onze opvangvormen dan kun je je aanmelden
via het ouderportaal (via het hoofdmenu naar familie en vervolgens via
de groene ronde button “broertje / zusje aanmelden)

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

Kerstvakantie

VAKANTIES
OKI gesloten
23-12-2019 t/m 05-01-2020

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

05-05-2020

21-05-2020

21-05-2020

2 Pinksterdag

01-06-2020

01-06-2020

Zomervakantie

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

Hemelvaartsdag
e
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0616197362
0616197361
0478853500
0616193534
0644329230
0616197360
0616197357
0613139474
0613140747
0616197359

KDV/ BSO gesloten
25-12-2019, 26-12-2019
en 01-01-2020
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Studiedagen / studiemiddagen / continuroosters ALTIJD AANVRAGEN!
Deze vormen van opvang zijn geen onderdeel van de normale opvang. Het is daarom
noodzakelijk om dergelijke dagen ALTIJD aan te vragen.
Zodra de roosters worden gemaakt, wordt bekeken of er aanvragen zijn voor de betreffende
dagen. Als deze er niet zijn, wordt de reguliere opvang afwezig gemeld. Hiervan zullen jullie
een email ontvangen. Het rooster is op dat moment definitief. Aanvragen die daarna komen,
kunnen worden goedgekeurd indien er plaats is. Vraag dergelijke dagen dus op tijd aan, bij
voorkeur
3 weken voor de betreffende dag.
Scholen maken meestal net voor of net na de zomervakantie vrije (studie) dagen bekend aan
ouders. Wij willen jullie adviseren om deze dagen dan direct aan te vragen.
In de praktijk merken we namelijk dat hier meestal pas aan wordt gedacht als de email met
de betreffende afmelding wordt verzonden.

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

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 daar is Langstraat 6a in Afferden. De BSO 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 onze BSO in Well alleen geopend bij voldoende animo.
De kinderen van BSO Wellerlooi worden in de schoolvakanties opgevangen op onze BSO in Well.
Deze bevindt zich in de Buun in Well (Kasteellaan 25). Tel: 0616197357

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
betaalt. 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 breng- of ophaaltijd is de tijd dat jullie de locatie
binnenkomen bij het brengen of verlaten bij het halen.
ZORG ER DAAROM VOOR DAT JULLIE OP TIJD ZIJN!
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BSO op KDV

Indien er niet voldoende kinderen zijn
(minder dan 4) om de BSO te openen,
kunnen wij de kinderen op onze KDV’s
inplannen. Indien het rooster definitief is,
zijn nieuwe BSO aanvragen voor dergelijke
dagen niet altijd meer in te plannen zijn.
Vraag opvang daarom altijd op tijd aan!
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LIKE onze facebookpagina:
www.facebook.com/Kienderbenkske
en blijf op de hoogte van nieuwtjes en de laatste ontwikkelingen.
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

De lang verwachte KindPlanner Ouderapp is eindelijk gelanceerd!
Ga snel naar de Google Play Store (Android) of de App Store van Apple (iOS)
om de meest recente versie van de Ouderapp te downloaden en volg de
stappen in de handleiding:
https://help.kindplanner.nl/wp-content/uploads/2019/09/handleiding-ouderapp.pdf
om de app volledig in gebruik te nemen!
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OKI-dagdelen kunnen niet worden geruild
Binnen het KDV en de BSO is het mogelijk om dagdelen te ruilen. Omdat we op de OKI met
vastgestelde combinaties werken, is het niet mogelijk om dagdelen bij de OKI te ruilen.

Belangrijke formulieren ook inzichtelijk voor ouders
Wij werken binnen de opvang met formulieren waarop ouders verschillende toestemmingen kunnen geven.
Deze formulieren worden gekoppeld aan jullie kind op de groep, zodat deze inzichtelijk zijn voor de
medewerkers. Vanaf 01-01-2020 zullen wij alle belangrijke formulieren ook inzichtelijk gaan maken voor
ouders. Hierdoor zijn ook jullie op de hoogte welke toestemmingen jullie hebben gegeven, zodat ook jullie aan
kunnen geven als bepaalde formulieren niet meer van toepassing zouden zijn.
Het gaat om de volgende formulieren:
1.
2.
3.
4.
5.

Allergieën
BSO Buiten spelen (welke toestemmingen heeft jullie kind)
Medicijnen op doktersvoorschrift
Sieraden (ons beleid is geen sieraden, indien sieraden worden gedragen, is dit formulier noodzakelijk)
Slapen (ons beleid is alleen in slaapzak. Alternatieven dient voor getekend te worden)

Als na 01-01-2020 deze formulieren niet voor jullie zichtbaar, maar wel van toepassing zijn, willen wij jullie
vragen alsnog deze formulieren aan te leveren. De betreffende formulieren zijn terug te vinden in het
ouderportaal in het hoofdmenu (linksbovenin) onder het kopje “algemene documenten”.
Deze formulieren kunnen via het ouderportaal worden ge-upload.

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.

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.
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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 KIDDI-app
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) .

Nieuws van Biblioplus
Pas op! Hier wordt gespeeld!

Spelen is essentieel voor de ontwikkeling van kinderen.
Spelen stimuleert o.a. taal, samenspel, creativiteit en het
probleem oplossend vermogen. Goed speelgoed, dat deze
ontwikkelingen aanwakkert is daarvoor belangrijk.
In een groot aantal bibliotheken van BiblioPlus is een Speelotheek te vinden. Hier kunnen kinderen, ouders,
opa’s en oma’s ontdekken, leren en plezier beleven aan prachtige educatieve en verantwoorde materialen.
Van puzzels, tot telspellen en van buitenspeelgoed tot fantasie prikkelaars. Het speelgoed dat aanspreekt
kan natuurlijk mee naar huis genomen worden om nog meer avonturen te kunnen beleven.
Het lenen van speelgoed is gratis met een lidmaatschap bij BiblioPlus. En kinderen tot 18 jaar kunnen gratis
lid worden. Kijk op biblioplus.nl voor een overzicht van al het speelgoed en waar het te leen is.

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 hoofdmenu (linksboven). In het ene document staan
(handige) tips om gebruik te maken van ons ouderportaal in het andere document is een
uitgebreide instructie van het ouderportaal terug te vinden.

Persoonlijk. Servicegericht. Professioneel.

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

Even voorstellen….
Hallo, mijn naam is Angelique Hermens en ik ben de nieuwe
Preventiemedewerker Jeugd van gemeente Bergen.
Als moeder van 2 pubers weet ik uit ervaring dat het opvoeden
en het zien opgroeien van je kind leuk is, maar zeker niet
gemakkelijk. Want wat doe je als je kind bijvoorbeeld niet wil slapen, veel achter de
computer zit of moeilijk vriendjes maakt?
Voor al dit soort lichte opvoedingsvragen kan een beroep op mij gedaan worden.
Samen gaan we op zoek naar antwoorden die jou verder kunnen helpen.
Je kunt bij mij terecht zonder afspraak. Ik organiseer tijdens de schoolweken
inloopspreekuren op de basisscholen, bij Spring en bij het Kienderbènkske (zie
schema).
Schroom niet en loop binnen als je een vraag hebt. Geen vraag is te gek.
Buiten de spreekuren om ben ik telefonisch bereikbaar op 06-40789456 en/of via mail
a.hermens@bergen.nl
Ik kijk er naar uit om jou en jouw kind verder te helpen.
“Alleen ben je sneller, samen kom je verder.”

Schema inloopspreekuur preventiemedewerker:
Maandag even weken:
11.00 - 12.00 Vitusschool Well (school en het Kienderbènkske)
13.00 - 14.00 ’t Diekske Afferden (school en het Kienderbènkske)
Maandag oneven weken:
11.00 - 12.00 Catharinaschool Wellerlooi (school en het Kienderbènkske)
13.00 - 14.00 ’t Kendelke Siebengewald (school en het Kienderbènkske)
Dinsdag even weken:
8.00 - 10.00

Samensprong Bergen (school, Spring en het Kienderbènkske)
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Bso activiteiten dagen
Op een Bso activiteiten dag komen de kinderen van alle Bso locaties samen op één van
onze locaties om er met elkaar een te gekke dag van te maken. Iedereen is dus van
harte welkom. Komt jullie kind ook op één van onze activiteitendagen? Meld hem of
haar dan tijdig aan via het Ouderportaal!

 Kerstactiviteiten dag maandag 23 december Bso Afferden
 Voorjaars activiteiten dag dinsdag 28 april Bso Well
Wet IKK: Inzet pedagogisch coach en pedagogisch beleidsmedewerker
Kinderopvang is een vak. De pedagogisch medewerkers zijn professionals. Om hen te helpen bij hun dagelijkse
werkzaamheden worden zij vanaf 1 januari 2019 gecoacht. Doel: het bevorderen van deskundigheid en
professionele vaardigheden van pedagogisch medewerkers zodat de kwaliteit van hun werkzaamheden met
de kinderen op de groepen verbetert. Elke opvangorganisatie is per 1 januari 2019 verplicht een pedagogisch
coach en pedagogisch beleidsmedewerker in dienst hebben. Zij zijn verantwoordelijk voor het coachen en
begeleiden van de medewerkers tijdens hun werkzaamheden en voor het uitvoeren van het pedagogisch
beleid. Een pedagogisch coach en pedagogisch beleidsmedewerkers dragen zo bij aan de kwaliteit van de
opvang. Binnen ’t Kienderbènkske worden beide functies ingevuld door de locatiemanagers. Zo krijgen
pedagogisch medewerkers volgens een afgesproken cyclus coaching. Dit gebeurt op individueel niveau op
basis van een jaarlijks competentiegesprek en een daaruit voortvloeiend ontwikkelingsplan met doelen en
afspraken. De pedagogisch medewerker wordt bij de uitvoering van zijn/haar persoonlijke plan ondersteund
door de pedagogisch coach, tevens locatiemanager. Daarnaast wordt er ongeveer eens per maand een
teamvergadering georganiseerd waarin zaken worden besproken die betrekking hebben op
beleidsonderwerpen, de locatie en de kinderen die daarvan gebruik maken. Zo blijft de ontwikkeling van
(pedagogisch) beleid een continu proces waarbij pedagogisch medewerkers betrokken bij zijn.

Wij
wensen
iedereen
hele fijne
feestdagen
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En het
allerbeste
voor 2020
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