Nieuwsbrief
Cheeky’s kinderdagverblijf,
De Tuinkabouter

juli 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:
Stan heeft een broertje gekregen, Mats
Joep heeft een zusje gekregen, Fien
In:
Eline (bananenboom groep)
Fien (bananenboom groep)
Mats (kokerboom groep)
Robin (baobabboom groep)
Tijn (baobab groep)
Qy weer terug op de baobabboom groep)
Uit:
Eefke, veel plezier op school
Maarten, veel plezier op school
Matt, veel plezier op school
Marit, veel plezier op school
Luuk, veel plezier op school
Sofie, veel plezier op school
Dex, veel plezier op school
Floris, veel plezier op school
Sophie, veel plezier op school
Wesley, veel plezier op school
Caitlin, veel plezier op jouw “sabbatical” met papa en mama.
NOG ruimere openingstijden
Zoals u weet is er de mogelijkheid om ’s morgens van 7.00 – 8.00 uur uw kind te
brengen, u betaalt hiervoor een extra (half) uur. U geeft van tevoren aan dat u
graag uw kind vóór 8.00 uur wilt brengen, wij passen het rooster van de leidsters
hier vervolgens op aan.
Vanaf heden wordt u ook de mogelijkheid geboden uw kind tot 18.30 uur op te
halen. Dit gaat op dezelfde wijze. Wanneer u van tevoren aangegeven heeft (per
mail aan Karin Veen) uw kind na 18.00 uur op te komen halen, zullen wij de
roosters hierop aanpassen. heeft u dit NIET aangegeven dient u gewoon om
18.00 uur uw kind opgehaald te hebben. Momenteel is het incidenteel dat een
kind na 18.00 uur blijft en is het dus héél erg belangrijk dat u van tevoren
aangeeft later te zullen komen. Het kan dus niet op dezelfde dag nog even

geregeld worden of simpelweg later komen, omdat “er toch wel iemand is”. Bent u
onaangekondigd later dan 18.00 zal het “boete beleid” toegepast worden.
Fotograaf
De fotograaf heeft vanmorgen contact opgenomen met ons. Hij zal maandag a.s.
de foto enveloppen komen ophalen!
Wilt u eraan denken DEZE WEEK NOG de enveloppe af te geven bij de
leidsters?
Alvast bedankt weer.
Vakanties
De meesten van u hebben het al doorgegeven, echter er zijn nog een aantal
kinderen waarbij niet is genoteerd wanneer zij met vakantie zijn. Is uw kind er
daar één van, wilt u dan aub doorgeven wanneer de vakantie gaat plaatsvinden?
Ik kan dan met de planning van de leidsters hier rekening mee houden.
Insmeren
Vandaag is het dan snertweer, maar toch is het zomer. Nog even een reminder:
bij zonnig weer……smeer aub uw kind ’s morgens zelf alvast in met zonnebrand!!!!
In de middag zullen wij dit doen. Wij zullen u niet meer vragen of uw kind
ingesmeerd is, wij gaan er vanaf nu vanuit dat het kind wel ingesmeerd is en
zullen na de lunch weer gaan smeren, als we naar buiten gaan.
Ontbijtje mee
Sommige kinderen die voor 08.00 uur gebracht worden hebben een boterham
mee om bij de Tuinkabouter nog even op te eten. Uiteraard is dit prima,
aangezien vóór 07.00 uur wel erg vroeg is om een hele boterham weg te krijgen.
Nu komt het steeds vaker voor dat kinderen om 8.15 of 8.30 uur nog
binnenkomen met een trommeltje om hun broodje bij ons te eten. Dit is echter
te laat. Er zijn dan zoveel kinderen aanwezig dat het voor het kind onmogelijk is
zich te concentreren op het eten en aan tafel te blijven zitten (zoals u begrijpt
wordt en niet lopend door het lokaal brood gegeten). Het is dus alleen
toegestaan dat kinderen die gebruik maken van het extra (half) uur in de
ochtend hun broodje bij ons aan tafel kunnen nuttigen.
Karin M weer terug
Begin juni is Karin M weer terug op de groep. Na haar verlof is zij weer met
goede moed gestart op de babygroep. Wij zijn blij dat ze weer terug is en heten
haar nogmaals welkom.
Fotograaf (evaluatie)
In juni is dus de fotograaf geweest. Het was een hele drukke ochtend, de
opkomst was best hoog. Hierdoor zijn de groepsfoto’s erg leuk geworden. Wij
zijn tevreden over het resultaat van de individuele foto’s, bent u dat ook?

Wij horen heel graag uw mening.
Estro groep failliet
U heeft ongetwijfeld gehoord dat de grootste kinderopvang organisatie van
Nederland failliet is gegaan vorige week. Dit heeft in “kinderopvangland” er best
wel ingehakt! Organisaties zoals Catalpa en B4kids zijn namelijk onderdeel van de
Estro groep. Niemand had ooit gedacht dat deze gigantische organisatie om zou
vallen. In “kinderopvangland” heeft iedereen het moeilijk en willen wij allen graag
nieuwe kindjes die aangemeld worden. Zo ook Cheeky’s!!! Natuurlijk vinden wij
het heel vervelend voor die organisatie en met name voor de kinderen/ouders van
de locaties die zullen gaan sluiten. Evenals voor de leidsters die bij die
betreffende locaties werken (niet alle locaties sluiten, er worden een heel aantal
overgenomen door Small Steps, een Engelse organisatie). Voor zover nu bekend
zal Bolleke in Hillegom waarschijnlijk per 1 augustus gaan sluiten. Maar u begrijpt
dat dit voor ons wel iets van mogelijkheden biedt om nieuwe kinderen binnen te
halen. Dus mocht u in uw omgeving horen dat de opvanglocatie van
vrienden/kennissen/familie/buren etc. mogelijk gaat sluiten…… herinner hen er
dan aub aan dat wij bij de Tuinkabouter nog een aantal plaatsen beschikbaar
hebben, zowel op de babygroep als op de twee peutergroepen.
Yvette geopereerd
Op 25 juni is Yvette eindelijk geopereerd aan haar heup. Zij heeft vóór die tijd
erg veel pijn gehad en was heel blij eindelijk onder het mes te kunnen.
Momenteel is de pijn dragelijk, alleen na het oefenen met de fysiotherapeut
moet zij het bezuren. Maar dit is oké, want dan voelt ze dat ze iets gedaan
heeft. Naar omstandigheden gaat het dus goed met haar. Ze is hard bezig met
haar revalidatie en hoopt later dit jaar weer op de groep te kunnen staan. Ze
mist namelijk de kindjes enorm!!
Studiedag
Op 15 mei hebben wij onze studiedag gehad met alle leidsters. In de ochtend
hebben wij onze aandacht gericht op “brandveiligheid”. Zo hebben wij eerst alle
stukken betreffende dit onderwerp met elkaar doorgenomen en de puntjes op de
i gezet. De BHVers nogmaals onder de aandacht gebracht en 2 x “droog”
geoefend. Er waren op alle groepen her en der pionnen, stokken en hoepels
neergelegd en verstopt. Deze pionnen, stokken en hoepels stelden kinderen voor
die zich ergens in het pand (wc, slaapkamer etc) bevonden. Er werd aangegeven
WAAR de brand zich zou bevinden en de leidsters dienden te handelen zoals
afgesproken. Ik was bijzonder trots op een ieder, alles liep vlekkeloos. Alle
“kinderen” werden gered, de samenwerking was goed en een ieder was binnen een
paar minuten buiten op de afgesproken plek. Op de website en op facebook (van
Cheeky’s) staan foto’s van deze oefeningen. Hierna zijn we met z’n allen gaan
lunchen om vervolgens aan teambuilding te gaan doen. Bij de Olmenhorst hebben
wij de Garden Games gedaan. Het was prachtig weer en wij hebben met alkaar,

bomen gezaagd, reuze Jenga en Mikado gedaan, maar ook spijkers geramd en
keien geworpen. Wij hebben enorm gelachen met elkaar en voelden ons lekker
met elkaar. Op deze dag werd mij wederom duidelijk dat we echt een super leuk
en goed team hebben en was ik bijzonder trots op alle leidsters!!!
Leren in het verkeer
Afgelopen maandag is het nieuwe thema van start gegaan. VERKEER!!!
OnderwijsAdvies heeft hiervoor een aantal attributen te leen gegeven. Zo ziet u
bij de peutergroepen een verkeerslicht staan. Deze wordt tijdens de kring
gebruikt. Het thema zal in totaal 4½ week in beslag nemen. Hierin zullen we op
het plein oefenen en ook veel knutselen. Wij zijn allen erg enthousiast over dit
thema en zien dat de kinderen dit ook zijn.
Juffendag op vrijdag 19 september 2014
Er is weer een algemeen juffendag feest in de maak. (vorig jaar was dit het
“alles in één feest”). Op deze dag vieren we de verjaardagen van alle leidsters op
één dag. Op vrijdag 19 september 2014 zal aan het einde van de dag dit feest
plaatsvinden. We hebben dit jaar voor het thema “Indianen” gekozen. De
kinderen kunnen dan verkleed, maar de ouders ook….leek ons wel leuk. Er zal op
die dag gewoon opvang zijn, echter we stoppen om 17.00 uur, zodat de leidsters
zelf ook van het feest kunnen genieten. Het feestje zal vast net zo leuk worden
als vorig jaar, want we hebben allerlei spellen in gedachte om te doen op die
middag.
We hebben voor deze dag gekozen, omdat het donderdag 18 september de dag
van de leidster is.
Zet vrijdag 19 september alvast in uw agenda!!!

Karin Veen
Juli 2014

Hieronder vindt u een kopie van ons boetebeleid, genoemd in het begin van deze
nieuwsbrief.

____________________________
Boetebeleid
De openingstijden van Cheeky’s kinderdagverblijf zijn:
Standaard van 08.00 uur tot 18.00 uur
De mogelijkheid wordt geboden om eerder dan 08.00 uur te brengen, echter hier zijn de
kosten van een ½ uur of 1 uur aan verbonden.
Alle kinderen dienen om 18.00 uur opgehaald te zijn. Dit betekent dat er vóór 18.00 uur
iemand aanwezig dient te zijn om het kind op te komen halen, zodat het kind, samen met de
“ophaler” om 18.00 uur vertrokken is.
Als “ophaler” is het dus noodzakelijk dat er uiterlijk om 17.50 uur iemand aanwezig is om het
kind op te komen halen.
Heeft u aangegeven tot 18.30 uur opvang te willen gelden dezelfde regels, echter met als
tijdstip 18.30 uur. Heeft u niet aangegeven tot 18.30 uur opvang te willen, zal het boetebeleid
van kracht zijn vanaf 18.00 uur.
Officieel moeten wij kinderen die (zonder bericht) niet op tijd gehaald worden bij de politie
brengen. dit vinden wij natuurlijk wel een hele grote stap en zullen hiertoe niet snel overgaan
De volgende regels zijn ingevoerd:
-

wilt u niet later dan 17.50 uur binnen zijn om uw kind te halen. Er kan dan nog
overgedragen worden
bij te laat (ná 18.00 uur of 18.30 uur) komen zal er 1 x een waarschuwing gegeven
worden
bij de tweede keer te laat komen zal er een boete volgen.
• tussen de 1 minuut en 15 minuten te laat volgt een boete van € 25,• tussen de 16 minuten en 30 minuten te laat volgt een boete van € 50,• komt u nog later dan zal er € 25,- per 1-10 minuten hier bovenop in rekening
gebracht worden

bij het te laat brengen en/of halen tussen de middag, volgt twee keer een waarschuwing. Komt
het na deze waarschuwingen nog steeds voor dat het kind te vroeg of te laat gebracht of
gehaald wordt, dan zal het uur dat overschreden is in rekening gebracht worden tegen het
tarief van “opvang op maat”.

