Nieuwsbrief
Cheeky’s kinderdagverblijf,
De Tuinkabouter

april 2014

Belangrijke nummers:
Het mailadres van de oudercommissie: cheekysoc@gmail.com
Het mailadres voor het doorgeven van vakanties en andere wijzigingen:
info@cheekys.nl
Het mail adres van Kirsten Varkevisser is: kirsten@cheekys.nl
Het telefoon nummer van de Tuinkabouter: 0252-348294
Het mobiele nummer van Karin Veen: 06-27078445
Het LRK nummer van de Tuinkabouter is: 467249830
Geboren:
Mats heeft een zusje gekregen, Eline
Floortje heeft een zusje gekregen, Lobke
Rosalie heeft een zusje gekregen, Emmelie
Thijs heeft een zusje gekregen, Olivia
Milou heeft een zusje gekregen, Sky
In:
Noortje (bananenboom groep)
Jason (bananenboom groep)
Olivia (kokerboom groep)
Emmelie (kokerboom groep)
Wessel (bananenboom groep)
Sky (bananenboom groep)
Lobke (kokerboom groep)
Isa (baobabboom groep)
Layla (baobab groep)
Uit:
-

Madelief, veel plezier op school
Roan, veel plezier op school
Qy, tot gauw ziens
Zuzanna, veel plezier bij de nieuwe opvang in Hillegom
Siem, veel plezier op school
Nynke, veel plezier op school
Joris, veel plezier op school
Syb, veel plezier op school

NL doet dag
Op vrijdag 21 maart heeft de jaarlijkse NL doet dag van het Oranjefonds
plaatsgehad. Wij hebben, zoals u weet, hier ook aan meegedaan. Wij hadden een
aantal mooie klussen te klaren op het plein. In de stromende regen hebben onze
enthousiaste vrijwilligers zich voor 100% ingezet. Zo is de nieuwe glijbaan
geplaatst. De kinderen zijn er, zo te merken, net zo blij mee als wij. Ook is de
bolderkar geschuurd en weer in de lak gezet. Klaar om lekker te gaan wandelen
met de kinderen. Tevens is er een nieuwe opbergkist in elkaar gezet. Deze kist
wordt gebruikt om fietsjes en ander buitenspeel materiaal in op te bergen. Op
deze manier is er weer wat ruimte gecreëerd in de schuur.
Helaas is het niet gelukt om de schuur volledig op te knappen en nieuwe kleur te
geven, omdat het hout te nat was. De vrijwilligers hebben toegezegd binnenkort
bij elkaar te komen en de schuur alsnog die welverdiende opknapbeurt te geven.
Wij willen nogmaals de vrijwilligers hartelijk danken voor hun inzet. Zonder hen
was het echt niet gelukt allemaal! Dus dank jullie wel; Hans, Ben, Bart, Jos,
Dennis, Yvette en Odilia. Ook dank aan supermarkt vd Lans, voor de sponsoring
van de partytent, welk hoognodig was om gedurende de regenbuien droog te
kunnen werken. Albert Heijn Lisse is zo vriendelijk geweest om de lunch
wederom te sponsoren, ook hen willen we hiervoor danken.
Vakanties
Binnenkort zal de meivakantie voor de basisscholen in Lisse plaatsvinden. Dit jaar
zal dat zijn van 28 april t/m 9 mei 2014. Mocht u in deze periode een paar dagen
weggaan of de gehele vakantie er lekker op uit gaan…..wilt u dit dan alstublieft
melden aan mij op info@cheekys.nl ? Ik kan dan de leidsters in gaan plannen, naar
aanleiding van het aantal kinderen dat aanwezig is per dag.
Tevens wil ik u vragen nu alvast door te geven welke periode u met
zomervakantie gaat. De leidsters hebben natuurlijk ook vakantie aangevraagd.
Wanneer ik weet hoeveel kinderen er niet zullen zijn in deze periode, kan ik de
planning rond gaan maken.
Alvast hartelijk dank voor de medewerking!!!
Vrije dagen
Elk jaar is deze periode van het jaar wat verwarrend. Zo is het Pasen,
pinksteren, hemelvaart etc.
Hieronder zet ik op een rijtje wanneer wij open zijn en wanneer wij de deuren
gesloten houden:
•
Vrijdag 18 april zijn wij open (goede vrijdag)
•

maandag 21 april 2014 (2e paasdag)....GESLOTEN

•

zaterdag 26 april 2014, Koningsdag

•

woensdag 30 april zijn wij open! (geen feestdag meer)

•

donderdag 15 mei 2014 (studiedag)....GESLOTEN

•

donderdag 29 mei 2014 (hemelvaartdag)....GESLOTEN

•

vrijdag 30 mei 2014 (dag na hemelvaart)....GESLOTEN

•

maandag 09 juni 2014 (2e pinksterdag)....GESLOTEN

Wilt u bovenstaande data even goed bekijken en in uw agenda noteren!!!!!
Lonneke gaat hardlopen
Op 01 juni 2014 zal Lonneke (leidster van de peutergroep) namens Cheeky’s gaan
hardlopen om geld op te halen voor KiKa.
Wij zijn heel trots op haar. Iedereen kan haar sponsoren, hoe meer er opgehaald
wordt, hoe meer kans op een betere toekomst voor kinderen met kanker!!!
Hoe kunt u haar sponsoren: ga gauw naar https://www.runforkika.nl/lonneke-vanstijn klik op “sponsor mij”!!!!!
Karin M een dochter
Karin M is bevallen! Op 05 maart 2014 heeft zij een dochter gekregen. Haar
naam is Ilvy. Wij feliciteren Karin en Jerry met de geboorte van Ilvy en
natuurlijk ook de grote broer Finn. Karin zal voorlopig nog lekker thuis blijven.
Zoals het er nu uitziet zal zij begin juni weer op de groep te vinden zijn. Karin,
geniet van jullie gezin en het mooie weer. We zien je gauw weer!
Roosters leidsters
Er zijn weer een aantal wijzigingen wat de roosters van de leidsters betreft. De
werkdagen van meerdere leidsters veranderen. Alleen Karin M zal, wanneer zij in
juni terugkomt, van groep gaan verhuizen. Zij zal naar de babygroep terugkeren.
In mei en juni zullen deze wijzigingen doorgevoerd worden. Hopelijk ondervindt u
er niet teveel hinder van.
Toestemming foto’s op site en Facebook
Tijdens het intake gesprek is u gevraagd of wij foto’s waar uw kind op staat
mogen gebruiken voor onze website of onze facebookpagina. Wij willen graag
nogmaals inventariseren of onze gegevens kloppen.
Wilt u zo vriendelijk zijn nogmaals even aan te geven of u toestemming geeft om
de, door ons gemaakte foto’s, geplaatst mogen worden op www.cheekys.nl en/of
onze facebookpagina (https://www.facebook.com/#!/lists/1378592032365903)

Storneren factuur
Het komt geregeld voor dat een factuur voor de opvang van uw kind gestorneerd
wordt. De meest voorkomende reden is dat er onvoldoende saldo op de
betreffende rekening staat. Ik zal maandelijks op de 21ste van de maand (of de
eerste werkdag na deze datum) het bedrag van de factuur, welk u per mail dan al
ontvangen heeft, automatisch incasseren.
Het bedrag op de factuur betreft de opvang van de maand die komen gaat. De
opvang wordt dus vooruit betaald. De reden waarom ik op of direct na de 21ste
van de maand incasseer, is vanwege de kinderopvangtoeslag welk door de
belastingdienst op de 20ste van de maand gestort wordt. Wanneer ik later zou
afschrijven, is gebleken, dat die toeslag vaak al op is waardoor er niet
afgeschreven kan worden. Mijn vraag aan u is dus; kunt u ervoor zorgen dat er op
de 21ste van de maand voldoende saldo op het opgegeven rekeningnummer staat.
Alvast bedankt voor de medewerking.
Yvette ziek
Yvette wil graag het volgende aan u laten weten:
Zoals velen van u al gemerkt hebben, ben ik er al een tijdje niet. Ik ben in
afwachting van een operatie aan mijn heup, waar ik nu veel pijn aan heb. Maar
omdat er in Nederland weinig artsen zijn die deze operatie kunnen doen is de
wachtlijst lang. Naar aanleiding van het gesprek met de specialist op 01 april,
hoopt hij mij ergens tussendoor te kunnen plaatsen. Wel ben ik elke dinsdag even
2 uurtjes op werk om de baby’s te flessen! Zo kan ik de leidsters op de groep
helpen en zelf lekker knuffelen. Ben ik er ook nog even uit. Hopelijk kan ik snel
de operatie ondergaan en weer met goede moed beginnen aan het herstel.
Bericht van belastingdienst
Ik kreeg van de belastingdienst een mail met de vraag of ik “mijn ouders” kon
informeren middels de volgende tekst over de kinderopvangtoeslag: Ouders die
in 2014 gebruik maken van kinderopvang, hebben mogelijk recht op
kinderopvangtoeslag. Sinds 1 januari 2014 is het belangrijk dat de toeslag
aangevraagd wordt binnen 3 maanden na de maand, waarin de kinderopvang is
begonnen.
Zo wordt geen maand kinderopvangtoeslag misgelopen.
Kijk op www.toeslagen.nl

___________________________________________________________
Bloemen mozaïek
Dit jaar zal de Tuinkabouter meedoen aan de bloemen mozaïek wedstrijd. Wij
hebben een leuk ontwerp gemaakt en alle voorbereidingen getroffen voor het
maken van de mozaïek.
Op zaterdag ochtend 19 april, zal het kunstwerk om 08.00 uur buiten, aan de
voorzijde van de Tuinkabouter, te zien zijn. In de loop van de dag zal er een
fotograaf langskomen en ook de jury zal op deze dag haar oordeel komen vellen.

Om 15.30 uur zal in de Brasserie Brasso Lisse de prijsuitreiking plaatsvinden.
Wij gaan er natuurlijk vanuit dat wij hier hoge ogen zullen gooien!
Op zondag 20 april is er de traditionele fietsroute langs alle mozaïeken. Zo zal
de fietsroute uiteraard ook langs de Tuinkabouter voeren. Wij zullen hier voor u
klaarstaan met een bekertje limonade en iets lekkers.
Onze bloemen mozaïek zal buiten blijven staan t/m woensdag 23 april.
Wij hebben erg veel zin in dit project en hopen op leuke reacties en vele kijkers!
Komt u ook kijken?!?!?
Studiedag
Onder het kopje “vrije dagen” heeft u kunnen lezen dat er op donderdag 15 mei
een studiedag zal plaatsvinden. Wij zijn nu druk bezig om invulling te geven aan
deze dag. Feit is wel dat de studiedag (de enige in het jaar) er gaat zijn en dat
wij op die dag gesloten zijn. wilt u er dus rekening mee houden dat u geen opvang
heeft voor donderdag 15 mei 2014!!! Er zal niemand aanwezig zijn.
Moestuin en leren in het verkeer
Buiten de bloemen mozaïek hebben wij ook nog eens twee andere projecten in
het verschiet. Zo zullen we binnenkort starten met een project “moestuin”. Wij
willen, met de peuters van de Tuinkabouter groentes gaan “verbouwen”. Op deze
manier leren kinderen waar de etenswaren die zij vaak thuis op hun bord krijgen
vandaan kunnen komen. Wij hopen dit op een gezellige en speelse manier te doen.
Aan het einde van het jaar, zullen wij proberen de “gekweekte” groentes met de
kinderen gaan bereiden en opeten. Wij ontvangen hiervoor een receptenboekje.
In juni (of als dat niet kan in mei) zullen we gedurende 3 weken bezig zijn met
het verkeer. Tegen die tijd hopen we op het speelplein ook een “verkeersplein”
geschilderd te hebben. Via OnderwijsAdvies hebben we een compleet pakket
aangeboden gekregen. Op hun website hebben zij het volgende staan over deze 3
weken:

Verkeersopvoeding begint al in de buggy en op het fietszitje. Ongemerkt nemen
jonge kinderen al veel in zich op over hoe het er in het verkeer aan toe gaat en
hoe je op straat gedraagt. Jong beginnen met verkeersopvoeding, dat is de
centrale boodschap van JONGleren in het verkeer. Het programma JONGleren
bevat een uitleenkist met praktisch materiaal waarmee gedurende drie weken in
de groep gewerkt kan worden met het thema verkeer.
Zonnig
Nog één korte mededeling: wanneer het zonnige weer aanhoudt, denkt u er dan
aan dat u uw kind ’s morgens even insmeert?! Het voorjaars zonnetje kan heel
verraderlijk zijn.

Karin Veen
April 2014

