
        

NIEUWSBRIEF CKCB 

                            Okt-Nov 2018 

 

 

Informatie voor iedereen 
 

Herfstvakantie 

De herfstvakantie begint op maandag 22 oktober en op maandag 29 oktober beginnen we weer. 

 

Heeft u uw kind opgegeven voor opvang in de herfstvakantie, dan zijn ze natuurlijk welkom. Gabrielle zal de 

peuter/BSO groep bemannen en Janique zal er voor de babygroep zijn. 

 

Uurprijs 

Vanaf januari 2019 wordt de uurprijs 7,50 euro i.p.v. 7.25 euro. U kunt dit aanpassen bij de belasting als u recht 

heeft op Kinderopvangtoeslag. 

 

Stint 

Zoals u hebt vernomen, mogen de Stints niet meer gebruikt worden. Op dit moment lossen we dit op door wat 

meer mensen in te zetten met het ophalen van de kinderen van de BSO, dit wordt met de fiets en fietszitjes 

gedaan. Voor na de herfstvakantie gaan we twee auto’s te huren.  

We hopen dat er gauw een echte oplossing komt voor de Stints en dat de leidsters af en toe weer een uitje 

kunnen organiseren.  

 

Aanmelden voor in de kerstvakantie 

De kerstvakantie is van 24 dec tot 4 jan.  

Wij zijn deze vakantie niet helemaal open voor vakantieopvang maar wel een aantal dagen. 

Wij zijn open op maandag 24 december en op  2, 3,  en 4 januari (wo/do/vr) 

Voor deze 4 dagen kunt u vakantieopvang aanvragen tot 7 dec.  

 

15 nov Ouderavond: 5 talen van de liefde 

Danielle Hop, directeur van de Van Amerongen school, komt bij ons spreken over de 5 liefdestalen die we 

allemaal in ons hebben. De ene liefdestaal heb je wat sterker in je dan de ander. Danielle leert ons om ze ook te 

herkennen bij onze kinderen. Een hele leuke avond die u zeker niet kunt missen.  

Komt u ook op donderdag 15 november om19.30 uur  

 

Afmelden van uw kind in de app 

In de ouderapp van het CKCB (app heet: Peuterhof) is het de bedoeling dat u uw kind afmeldt bij afwezigheid of 

vakantie, dit om de drukte op kantoor te verminderen. 

In de app bij nieuws kunt u lezen hoe dit moet. 

 

Sinterklaasfeest 

Op woensdag 21 nov komt poppentheater Kletskous weer een leuke sinterklaasvoorstelling geven met lekker 

veel zingen en voor ieder kind een handje pepernoten en een klein cadeautje.  

U krijgt binnenkort een mail met een tijd waarin u verwacht wordt.  

 

Kinderbekkenspreekuur  

In de bijlage een uitnodiging voor het kinderbekkenspreekuur op woensdag 14 nov van 12.30 tot 14.00 uur bij 

het Fysiohuis op de Molenstraat 

 

Positief Opvoeden 

En een uitnodiging voor een leuke avond voor u als ouder over positief opvoeden van kinderen van 6-14 jaar  

door Maaike Spring in ‘t Veld, dit is op 8 november om 19.30 uur bij de Boei. 

 



Genadebank 

Wij zijn geen inzamelpunt meer voor de genadebank. U kunt uw boodschappen en mooie goed bruikbare spullen 

brengen  op de Lorentzweg 10 op zaterdag van 10.00 tot 11.30 uur. 

 

 

 

Informatie Babyhof  

 

 
Ook bij de baby-dreumes groep besteden ze tijd aan het thema herfst/regen. Hier onder een paar leuke 

activiteiten die u met uw kind kunt doen. 

Tijdens het thema regen spelen de kinderen in het kindercentrum met water. Besteed hier thuis ook extra 

aandacht aan, bijvoorbeeld als uw baby in bad gaat. Giet met een bakje druppeltjes water op de arm of de hand 

van je baby. Laat uw baby als hij al kan zitten ook zelf met bakjes, flesjes en een gietertje in bad spelen.   

Zing het liedje ‘het regent’ (zier hieronder). Tik daarbij zachtjes met uw vingers op het lichaamsdeel dat u noemt.  

Tijdens een activiteit van dit thema spelen de baby’s met de bal. Het is goed om activiteiten met de bal vaak te 

herhalen zodat uw baby steeds beter weet wat hij met een bal kan doen.  Leg kleinere baby’s op hun buik om met 

de bal te spelen. Door baby’s veel op hun buik te laten spelen krijgen ze een sterke rug en oefent uw baby om 

zich op te richten. Rol de bal zachtjes naar uw baby toe en kijk of hij de bal pakt. Stimuleer bij oudere baby’s die al 

kunnen zitten om de bal terug te rollen.   

Kijk samen met uw baby naar buiten. Wat zien jullie? Regent het? Baby’s vinden druppels op ramen vaak erg 

interessant.  

Maak een mobile door stukjes doorzichtig gekleurd plastic (bijvoorbeeld wikkels van zuurtjes) en zilverpapier aan 

touwtjes te hangen. Zeker als er zonlicht op valt, zal uw baby er met veel plezier naar kijken.  

Zorg dat het stil is in de kamer en laat uw baby de geluiden horen van bijvoorbeeld een tikkende klok of van de 

regen op de ruit.   

 

 

 

 

Informatie Peuterhof                                                               

 

 
 

Thema vanaf 15 okt beginnen we met het thema “Het regent” en vanaf 12 nov gaat het over “Wat heb jij 

aan vandaag” hieronder een paar activiteiten die passen bij de herfst. 

 

Doe in bad een regenbuitje na met een gietertje, een vergiet of de douche. Zing het liedje ‘Het Regent’. Durft uw 

kind zijn hand in de regenbui te houden? En zijn neus of zijn hoofd? Durft uw kind in de regenbui te staan? 

Stimuleer uw kind, maar dwing hem nooit.   

 

Planten hebben regen nodig om te groeien. Maar als het niet regent, geven de mensen de planten water met een 

gieter. Laat uw kind helpen om de planten water te geven.   

 

Praat met uw kind over zijn regenkleren. Heeft uw kind een jas met capuchon of regenlaarzen? Laat uw kind 

ervaren hoe jullie onder de paraplu droog blijven, maar juist nat worden als u de paraplu inklapt.   



 

Kijk samen met uw kind naar buiten. Wat zien jullie? Wat voor weer is het? Regent het? Schijnt de zon? En als jullie 

naar buiten gaan, is het koud of warm, nat of droog? Praat regelmatig met uw kind over het weer. Zo wordt uw 

kind daar bewust van.   

 

Doe met behulp van het liedje ‘Het Regent’ (zie hieronder) een kietelspelletje met uw kind. Doe  met uw vingers 

de vallende regendruppels na. Laat uw kind aanwijzen of vertellen waar de ‘regen’ moet vallen. Op zijn buik, nek, 

wang?  

 

Tijdens een regenachtige periode speelt uw kind misschien minder vaak buiten dan anders. Toch moet uw kind 

zijn energie kwijt. Doe daarom binnen een activiteit waarbij hij zich kan bewegen. Doe bijvoorbeeld samen een 

regendans.   

 

Zet met uw kind bakjes van verschillende grootte buiten in de regen. Kijk samen met uw kind hoeveel regen er in 

de bakjes zit. Laat uw kind ontdekken dat niet alle bakjes even vol zijn. Als uw kind met het water in de bakjes 

speelt, krijgt hij begrip van hoeveelheden en krijgen begrippen als ‘vol’, ‘leeg’, ‘meer’ en ‘minder’ betekenis voor 

uw kind.   

 

Kinderen houden ervan om geluid te maken. Doe het geluid van de regen na door met jullie vingers te 

trommelen. Trommel op verschillende oppervlakken, zoals op de tafel, de vloer of de bank. Hoort uw kind het 

verschil? En lukt het uw kind ook om te variëren in hard en zacht?   

 

Wanneer uw kind bang is voor onweer, helpt het soms om het onweer na te spelen. Laat uw kind met een 

zaklamp de lichtflitsen nadoen en met een pollepel op een pannendeksel slaan om de donder na te bootsen.    

 

Woordenschat Ook in dit thema werken we weer aan de uitbereiding van de woordenschat. Hieronder een 

selectie van de woorden die spelenderwijs aan bod komen:  - Binnen, buiten, droog, kijken, de paraplu, het raam, 

regenen, de regenjas, de regenlaarzen. - Lopen, luisteren, springen, stampen, stoppen. - Passen, de pop, te groot, 

te klein, vragen. - Bellen blazen, blauw, geel, rood, het papier, het water. - Bouwen, droog, nat, gieten, de gieter.  - 

Donker, koud, de lucht, de regen, waaien, het weer, de wind, de wolk, de douche. - De bal, bovenop, omhoog, 

rollen, schuilen, zitten. - Het geluid , hard (geluid), horen, lawaai, stil (geluid), tegen , tikken, zacht (geluid).  

 

Sporten  

Als het weer wat minder is dan gaan de leidsters weer graag sporten in het speellokaal, zorgt u voor passende 

sportschoentjes in de tas van uw kind? 

 

 

 

 

 

Informatie Kindhof   

 

 
 

Studiedagen 

Ouders denkt u er aan dat u de studiedagen of verlengde schooldagen op tijd doorgeeft?  

Zo ook opvang in vakanties, zie het algemene gedeelte. 

 

Algemene informatie 

 

Nieuwe ouders 

Op onze vernieuwde website staan altijd data voor rondleidingen, komt u ouders tegen die belangstelling hebben 

dan kunt u altijd door verwijzen naar de website. 

 



Ouder App (op deze app krijgt u info en foto’s over uw kind en u kunt hier een afwezigheid melden, een 

berichtje sturen aan de juf en gegevens wijzigen). Voor de ouders die het nog niet hebben gedaan. Download 

zo snel mogelijk de nieuwe ouderapp anders mist u foto’s en informatie over uw kind. De ouder app is voor de 

ouders gratis, wij nemen de kosten voor onze rekening. U heeft een mail gehad met de info hierover, als u deze 

niet heeft gehad of kwijt bent, meld dit dan even dan krijgt u nog een keer de gegevens. Via de app ook graag 

ziekte- en vakantiemeldingen doorgeven. 

 

Ouder login (dit is voor facturen, documenten en gegevens) 

https://www.rosawebservice.nl/rosa/login.php?bdf_nr=2843                                                                       

Gebruikersnaam:            e-mailadres ouder1                                                                                        

Wachtwoord: welkom01 (er wordt bij de eerste keer inloggen gevraagd om deze te wijzigen)    

Dus mist u een factuur dan staat deze in het ouderlogin. Vanaf het nieuwe jaar 2018 zal hier ook de jaaropgave 

voor de belastingdienst te vinden zijn.   

 

Lunch op de Peuterhof 

Vanaf nu elke middag lunch! Dit betekent dat de ochtend een uurtje langer duurt en/of de middag een uurtje 

eerder begint. Als uw kind twee dagdelen naar de Peuterhof komt mag het ook één van de twee dagen komen 

lunchen, net wat handig is met bijv. uw werk. Neem contact op als u hier interesse voor heeft. Uw kind krijgt van 

ons een lunch-box met beker. 

 

Verlengde dagdelen  

Bij een verlengd dagdeel kunt u kiezen voor de ochtend vanaf 6.30 uur brengen. In de middag betekent dit dat u 

uw kind tussen 17.15-18.00 uur kunt ophalen op de Peuterhof. Natuurlijk kan er ook weer een lunch aan vast 

worden geplakt. Neem contact op als u hier interesse voor heeft.  

 

Wensen. Wij horen het graag als er nog andere opvangwensen bij de ouders leven! 

 

Oudercommissie 

Onze oudercommissie komt een aantal keren per jaar bijeen. 

Dit jaar zal dat zijn op: 14 maart, 13 juni, 12 september, 28 november 

Op de site kunt u zien wie deelnemen in deze commissie en op die manier kunt u ze ook aanspreken. 

 

Facturen. Wij gaan elke maand (tenzij anders is vermeld) in de laatste week van de maand factureren en 

incasseren. Ons in cassant ID is: NL08ZZZ411893320000. Als uw bankrekeningnummer wijzigt, wilt u dat dan tijdig 

aan ons doorgeven. Hiermee voorkomt u extra administratiekosten van € 10,00 wanneer wij niet kunnen 

incasseren.  

 

Traktatie. Trakteren met feestjes vinden wij fijn, maar mag het gezond, klein en veilig zijn! Zomaar een paar 

voorbeelden: fruitmannetje, stokje met worst en kaas, popcorn enz. Kijk ook op de website van: 

gezondtrakteren.nl     

 

Sieraden bij kinderen. Wilt u op de speelzaal de sieraden van uw kind thuis laten, dit voorkomt ongelukken.  

 

Verteltassen. Wilt u wat vaker een verteltas mee naar huis? Vraag er naar bij de leidster! 

                                                                                                                     

Schade en vergoeding. Bij uitleen van de boekenprettassen en verteltassen is gebleken dat niet alle ouders even 

zorgvuldig omgaan met de tassen van de speelzaal. Wij zien ons genoodzaakt om bij vermissing of veel schade 

een vergoeding in rekening te brengen.  

 

Sporten. Zolang het weer het toelaat blijven we buitenspelen, maar bij veel regen en wind gaan we in het 

gymlokaal sporten. Willen jullie daarom ervoor zorgen dat de kinderen elke dag dat ze bij ons komen hun 

gymschoenen in hun tas hebben, dan hebben we ze altijd bij de hand. Let u na de vakantie op de maten van de 

sportschoenen?  

 

Namen op tassen en jassen. Dit voorkomt verwarring, peuters kennen hun eigen jas en tas vaak niet. 

https://www.rosawebservice.nl/rosa/login.php?bdf_nr=2843


                                                                                                                                                                                                                                         

Gevonden- en verloren voorwerpen. In de hal liggen op de verwarming gevonden voorwerpen. Wilt u kijken of 

er iets bij zit van uw kind en het meenemen. Alles wordt voor elke vakantie weg gedaan.  

 

Brengen en Halen   

Wilt u zich a.u.b. houden aan de breng- en ophaaltijden. Dit voorkomt onrust op de groepen. Vooral de kleine 

peutertjes kunnen emotioneel reageren. Het brengen en halen ‘s ochtends is tussen 8.30 – 8.45 uur en 11.45 – 

12.00 uur en ‘s middags tussen 12.45 -13.00 uur en 15.30 – 15.45 uur. Wilt u alleen bij hoge uitzondering van 

deze tijden afwijken. Zijn er omstandigheden waardoor uw wekelijks iets vroeger of later bent geef dit dan even 

door aan mij. Wij willen de kinderen graag een afwisselend programma aanbieden en hebben alle tijd hard nodig.  

 

Privacy statement 

Het is u vast niet ontgaan: vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacywet AVG in werking getreden. De AVG 

moet ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens beter beschermd zijn en dat u meer controle heeft over uw eigen 

gegevens. 

 

Wij gaan met veel zorg om met de gegevens die we van u en andere klanten van Christelijk Kindcentrum 

Bunschoten ontvangen. Om u hierover goed te informeren, hebben we een privacy statement opgesteld. Hierin 

staat welke gegevens we verzamelen, op welke manier we deze gebruiken en hoe lang we deze bewaren in ons 

klantensysteem. U kunt dit document vinden op de website. 

 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het CKCB. Wij helpen u graag. 

 

Vragen? Bel of mail met Eveline de Jong of Wilma Ruizendaal tel: 033-3030728, info@CKCB.nl. Wilt u dagdelen 

wijzigen, opzeggen of extra dagdelen aanvragen, klamp mij rustig aan of loop even binnen in mijn kantoor.  

 

Vriendelijke groeten van Eveline de Jong en Wilma Ruizendaal           

 

 

 

 

https://sovee.us7.list-manage.com/track/click?u=e34034e3eb2a429c72e19c49e&id=7cf0f2d2c2&e=c045b3b6c4
mailto:info@CKCB.nl

