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Informatie voor iedereen 

 

Vrije dagen en meivakantie en pinkstervakantie en aanmelden voor opvang  

 

Het kindcentrum is gesloten op Goede Vrijdag 19 april en 2de paasdag 22 april, 

Hemelvaartsdag 30 mei en op 10 juni 2de pinksterdag. 

 

De meivakantie is van 29 april tot 3 mei.  Extra opvang aanvragen kan tot 12 april 

31 mei de vrijdag na Hemelvaart    Extra opvang aanvragen kan tot 16 mei 

Pinstervakantie is van 11 juni tot 14 juni  Extra opvang aanvragen kan tot 24 mei 

 

Deze dagen zijn we dicht voor de gewone contracten, heeft u wel opvang nodig tijdens deze 

dagen dan kunt u dit aanvragen via de mail, op deze manier is het voor ons een bewijs dat 

de dagen zijn aangevraagd.  

 

Tot twee weken van te voren kunt u uw kind opgeven voor opvang. Na deze datum kunnen 

er nog wel lege plekjes worden opgevuld, maar er is geen garantie dat er plek is.  

Ook merken we dat er soms toch nog wordt afgezegd, dat kan natuurlijk altijd maar na die 

twee weken heeft u wel een betalingsplicht.  

 

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. 

 

Fotograaf 

In de week van 8-12 april komt Susanne Killian de peuters van de Peuterhof op de foto te 

zetten. 

 

Van 11 tot 17 april worden de baby’s op de foto gezet.  

 

Zit uw kind op de BSO en wilt u graag dat uw kind ook op de foto gezet wordt, geef dit dan 

even aan bij de leidster.  

 

Terugblik verkeer 

We hebben superleuke en leerzame verkeersweken gehad afgelopen weken. De kinderen 

hebben allerlei voertuigen van dichtbij mogen bewonderen. Er is zelfs een motoragent langs 

geweest en een oma met een scootmobiel waar de kinderen een rondje mochten meerijden. 

Verder hebben we een tractor, bus, vrachtwagen, tuktuk en motor gezien. De wethouder van 

verkeer, krant en de Los zijn langs geweest. De kinderen mochten verkleed en met eigen 

fietsje op school komen. Het was een geweldig thema waar iedereen zich voor heeft ingezet.  

 



In de bijlage ziet u nog een nieuwsbrief van “Jongleren in het verkeer” met leuke tips, quiz en 

leuke activiteiten die u met uw kind kunt doen.  

 

Kinderbekkenspreekuur  

Op 3 april van 12.30 u tot 14.00 in Fysiohuis Molenstraat 9 in Bunschoten is weer het 

kinderbekkenspreekuur.  

2x per jaar wordt dit georganiseerd voor kinderen en ouders die informatie willen over 

problematiek betreffende zindelijkheid, mictie/defecatie problematiek, en enuresis. 

Het doel van het spreekuur is om laagdrempelig ouders of kinderen een advies te geven over 

de eventuele problematiek. Dit advies zou voldoende kunnen zijn of eventueel kunnen leiden 

tot een behandeling kinderbekkenfysiotherapie, of een verwijzing naar een medicus. 

In de bijlage zit een folder voor ouders en een folder voor kinderen.  

Zomerfeest 

Ons zomerfeest zal dit jaar plaatsvinden op zaterdag 22 juni. Zet u de datum alvast in uw 

agenda? 

 

Airco’s 

Deze week hebben we wat overlast omdat er airco’s geplaatst worden. Wat zal dat lekker 

koel zijn deze zomer.  

 

 

 

 

Informatie Peuterhof                                                               

 

 

Komende thema’s  

Vanaf 1 april gaan we werken met het thema “Eet smakelijk” en vanaf 13 mei werken we over 

“Knuffels”. 

Verder komt Pasen, moederdag, en Koningsdag aan bod.  

 

Kijklessen voor ouders  

Op 1, 2 en 3 april zijn er een aantal kijklessen, gevolgd door een kort educatief moment met 

Maritza over “Eet smakelijk: stimuleren van positief eetgedrag bij peuters”. Zie ook de 

uitnodiging in de bijlage. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



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. De ouderapp heeft de naam Peuterhof 

 

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.  

 

Oudercommissie 

Onze oudercommissie komt een aantal keren per jaar bijeen. 

Dit jaar zal dat zijn op: 13 maart, 12 juni, 18 september, 27 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.  

 

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


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. 

                                                                                                                                                                                                                                         

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 16.00 – 16.15 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. 

 

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, via de mail zijn we altijd bereikbaar of loop 

anders even naar 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

