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  27 juni 2019 

 

Nieuwsbrief 

 
 

Op naar 6 weken vol avontuur en plezier…… 

 
Goedemiddag ouder/verzorger,  

 
Wat gaat een schooljaar vliegensvlug voorbij! Nog maar 1 week 
en dan is het alweer zomervakantie…. 

     
We kijken terug op een heel mooi schooljaar met o.a. een paar 
fantastische verbouwingen waar we enorm trots op zijn! Het 
resultaat mag er wezen, huiselijke sferen en heel veel rust op 
de groepen. Het BSO-activiteitenprogramma heeft een enorme 
boost gekregen en ook op het kinderdagverblijf/ 
peuterarrangement zijn de activiteiten uitgebreid met o.a. 
peuterdans. Maar liefst 10 pedagogisch medewerkers wisten 
hun diploma werken met baby’s binnen te halen. Lars, Stacey 
en Annemieke ontvingen hun VVE-certificaat. We namen 
afscheid van Femke en Oumaima en verwelkomen deze zomer 
onze nieuwe pedagogisch medewerkers, Penny en Robbert.  

 
Maar….. Voor nu duik ik heel snel mijn kledingkast in want we 
gaan deze zomer in het wild! 6 weken vol avontuur en plezier. 
We hebben enorm geïnvesteerd in een leuk en uitdagend 
activiteitenprogramma. Ook jullie kunnen onze avonturen 
volgen dus neem zo nu en dan een kijkje op onze facebook 
pagina! We hopen namelijk allemaal dat jullie met ons op jacht 
gaan en misschien vinden we wel een tijger…... of een beer ;-)  

 
Ik wens jullie allemaal een hele fijne zomervakantie met heel veel zonnestralen en mooie 
momenten! Tot de volgende nieuwsbrief, eind augustus (vanwege de zomervakantie slaan 
we namelijk een maandje over).  
 
Tot snel, op één van onze locaties in ‘t wild!  
 
Kelly Libregts 
Clustermanager project Den Bosch Noord    

https://www.facebook.com/Kindcentrum-de-Haren-603605372992192/
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Ruilen, incidentele opvang & Studiedagen 

 
De Kindcentrumraad heeft ons gevraagd om nog een keertje alle tips en trucs omtrent 
ruilen, incidentele opvang & studiedagen te communiceren. Deze zijn niet voor iedereen 
even duidelijk dus bij deze nog een keer alle “spelregels” op een rijtje:   
 
Voorwaarden ruilen:  
Wij bieden deze ruilservice voor KDV en BSO aan, wanneer de groepsgrootte dit toelaat. 
Dagdelen ruilen is mogelijk indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:  

- De aanvraag van ruilen moet in overleg gaan met de pedagogisch medewerker van 
desbetreffende groep waarop het kind geplaatst is. 

- De ruildag moet van tevoren zijn aangevraagd (voordat de eerste ruildag in gaat) bij 
bovengenoemde pedagogisch medewerker.  

- De ruildag kan alleen worden toegekend indien de groepsgrootte en samenstelling 
het toelaat.  

- Ruilen mag alleen binnen 10 dagen voor of 30 werkdagen na de ruildag. 
 
Voorwaarden incidentele opvang:  

- Afname van deze opvang is altijd per dagdeel.  
- Toezegging/ bevestiging kan op zijn vroegst 10 dagen voor de gewenste 

opvangdatum.  
- Annuleren is kosteloos.  
- Facturering vindt achteraf plaats.  

 
Studiedagen 
Wanneer je gebruik maakt van de BSO gedurende een studiedag dan brengt dit extra kosten 
met zich mee.  

 Wanneer je die dag gebruik maakt van de BSO van 15:30 – 18:30 uur dan worden de 
uren van 7:30 – 15:30 uur extra in rekening gebracht.  

 Maak je die dag geen gebruik van de BSO dan wordt er een halve/hele dag in 
rekening gebracht.  

 Helaas mag hiervoor geen ruildag ingezet worden.  

 Er moeten minimaal 4 aanmeldingen zijn om extra open te gaan.  
 
School en Kinderopvang/BSO zijn totaal verschillend gefinancierd en wij moeten voor deze 
dagen dus extra personeel/materiaal etc. bekostigen. Dit vinden wij helemaal niet erg, maar 
dit betekent dat wij dit helaas niet gratis kunnen aanbieden. Wat we wel kunnen doen is de 
service aan ouders bieden om opvang voor hun kind te realiseren op dagen waarop school 
dicht is. Kanteel Kinderopvang is momenteel aan het onderzoeken of we dit ook anders 
kunnen aanvliegen. Dit wordt vervolgd.  
 
Mocht je nog verdere vragen hebben omtrent bovengenoemde, neem dan gerust contact op 
met 1 van ons ze pedagogisch medewerkers.  
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Dagboekonderdeel in Flexkids 

 
In Flexkids is weer een nieuw onderdeel toegevoegd. Vanaf heden kunt u ook als ouder een 
notitie toevoegen. Wellicht handig als je de kinderen zelf niet kan weg brengen maar toch 
zorg wil dragen voor een goede overdracht of wanneer je net een spook nacht achter de rug 
hebt gehad ;-) Deze notitie verschijnt dan bij ons in de inbox en zo kunnen wij eventueel 
rekening houden met de kinderen.  
 
Modderdag 

 
Morgen is het weer modderdag en daar  
geven we graag extra aandacht aan!  
Want hoe fijn is het als de kinderen even  
lekker kunnen aanmodderen met heel  
veel water en zand.  
 
Daarom willen wij jullie vragen om op 
Vrijdag 28 juni een extra setje kleding  
mee te nemen want het kan zomaar  
voorkomen dat ze een klein beetje vies  
worden ;-)  
 
 
GGD op reis  

 
Berichtje vanuit de GGD voor in jullie nieuwsbrief Op vakantie naar Indonesië, Turkije, 
Kaapverdië, Marokko……? 
Gaat u dit jaar met uw kinderen op vakantie naar het buitenland? Zorg dat u goed 
voorbereid bent en dat u en uw kinderen gevaccineerd zijn. Want ook voor landen rond de 
Middellandse Zee zoals Marokko en Turkije, maar ook voor landen verder weg zoals 
Kaapverdië of Indonesië adviseren wij vaccinaties tegen o.a. besmettelijke geelzucht 
(hepatitis A). 
 
Kinderen kunnen deze ziekte gemakkelijk oplopen. De ziekte kan zich na terugkomst van 
vakantie via de toiletten, deurklinken, kranen en handdoekjes op kindercentra en crèches 
verspreiden. Hierdoor worden meer kinderen ziek en vervelender nog: zij nemen het op hun 
beurt weer mee naar huis met vervelende gevolgen voor de ouders en broertjes/zusjes. Met 
goede voorbereidingen en een vaccinatie zijn veel gezondheidsproblemen te voorkomen. 
Meer informatie over geelzucht en andere reis-gerelateerde ziekten vindt u op de website 
van GGD Reisvaccinaties. 
 
Kijk op de website: https://www.ggdreisvaccinaties.nl/ welke adviezen er gelden. U kunt 
eenvoudig online een afspraak maken bij een GGD in uw regio of download de app GGD reist 
mee. 
 
 
 
 

https://www.ggdreisvaccinaties.nl/
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Voorstellen Penny Nicols  

 
Hoi! 
 
Ik ben Penny Nicols en woon samen met mijn vriend en onze 
twee katten in Den Bosch. In mijn vrije tijd ga ik graag uiteten, 
lees ik graag een boek of kijk een serie en breng ik graag tijd 
door met mijn vrienden en familie. Ik heb heel veel zin om bij 
Kanteel aan de slag te gaan en veel leuke, gezellige en mooie 
tijden met de kinderen en collega's te gaan beleven! Tot snel! 
 
Groetjes, Penny  

 
 
Voorstellen Robbert Heijkants  

 
Hallo allemaal, het is tijd om mijzelf voor te stellen aan jullie: 
Mijn naam is Robbert Heijkants en ik ga vanaf 29 juli werken op 
zowel De Duizendpoot als op De Haren. Je zult me vinden op de 
BSO EN op de KDV, waar ik eerst nog een tijdje stage ga lopen 
en hopelijk na ongeveer 1,5 jaar echt werkzaam ben! 
Ik moet zeggen dat ik er ontzettend veel zin in heb om bij 
Kanteel te komen werken en dat ik zeker weet dat mijn 
creativiteit en enthousiasme vele leuke en nieuwe dingen 
zullen brengen binnen Kanteel. Hopelijk zien we elkaar snel om 
echt kennis met elkaar te maken!  
Ik zie jullie snel! Groetjes, Robbert Heijkants 

 
Kanteel in ’t Wild  

 
Nog maar een paar weken te gaan en dan gaan we los met het 
thema Kanteel in ’t Wild. Op onze facebookpagina kan je alles 
volgen: https://www.facebook.com/Kindcentrum-de-Haren-
603605372992192/  

 
Elke week plaatsen we een nieuwe update dus neem zo nu en 
dan een kijkje nemen en blijf op de hoogte van onze wilde 
avonturen!  

 
Flexkids dagboek    

 
We vinden het heel leuk om verslag te doen aan jullie als ouder(s), maar we zien dat er heel 
weinig ouders toestemming hebben gegeven om hun kind op beeld te zetten. Mochten jullie 
deze zomer graag leuke verhalen/foto’s willen ontvangen op de Flexkids app? Installeer deze 
dan snel en controleer of je wel of geen toestemming hebt gegeven bij het maken van foto’s.  
 
 
 

https://www.facebook.com/Kindcentrum-de-Haren-603605372992192/
https://www.facebook.com/Kindcentrum-de-Haren-603605372992192/
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Inschrijven Basisschool de Haren   

 
We merken dat kinderen vrijlaat worden ingeschreven op Basisschool de Haren. Wellicht 
handig om te weten dat je je kind kan inschrijven vanaf het derde levensjaar, dit kan bij 
Frank (basisschooldirecteur) en/of Inge (administratie). Loop gerust even binnen   
 

Tot ziens op Haren in ’t Wild! 
 

 

 

 


