
 
 

 

Nieuwsbrief kindercentrum het groenehuis, jaargang 2, editie april 2015 
 
Met deze nieuwsbrief willen we jullie graag informeren over een aantal actuele onderwerpen. 
 

Organisatorisch nieuws 
 

Nieuwe medewerkers 
Wegens het groeiend aantal kinderen, groeit ons team ook nog steeds mee. Renske Razenberg is gestart in de 
carnavalsvakantie in de vlinderuin. Ze is letterlijk opgegroeid met kinderopvang in het kinderdagverblijf van 
haar moeder. Na haar opleiding tot onderwijsassistent (SPW niveau 4) studeerde ze verder met een HBO-
opleiding Pedagogisch Management. Haar afstudeeronderzoek focuste op natuur- en milieueducatie, wat heel 
goed aansluit bij de visie van kindercentrum het groenehuis. Na een aantal jaren bij andere kinderdagverblijven 
(o.a. Joepie) heeft zij nu haar stek gevonden.  
Recent is ook Marleen Janssen begonnen aan haar inwerkprogramma. Ze volgde de HBO-opleiding Sociaal 
Pedagogische Hulpverlening in Nijmegen. Deze opleiding onderscheidt zich door de extra aandacht voor 
creatieve en sportieve middelen, die ze dan ook zal gaan inzetten bij het groenehuis. Ze is geschoold en ervaren 
in Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) en in het bijzonder de methode Uk & Puk. Met een VVE programma 
is er gestructureerd veel aandacht voor (het volgen van) de taal- en spelontwikkeling. Bij KION Kinderopvang 
heeft ze (hiermee) al veel ervaring bij peuterspeelzalen opgedaan.  
Midden juni zal Suzanne van Helvoort starten als de 10e pedagogisch medewerker van kindercentrum het 
groenehuis. We zullen haar later introduceren, maar Suzanne is al vanaf het begin betrokken bij het 
groenehuis. Haar jongste kind heeft inmiddels de leeftijd bereikt waarop Suzanne kan beginnen aan een 
nieuwe, frisse uitdaging. 

Omdat ook de werkzaamheden op kantoor aanzienlijk toenemen, is Laura van den Braak per 1 april gestart. Ze 
heeft een administratieve achtergrond en heeft jarenlang gewerkt voor Rabobank Dommel en Aa. Haar 
voornaamste taak is het team van het groenehuis (en Laurien in het bijzonder) te ondersteunen op secretarieel 
en administratief gebied. Laura is moeder van twee schoolgaande kinderen en (in beperkte mate) werkzaam als 
zelfstandig voetreflextherapeut. Laura is aanwezig op maandagochtend, dinsdagochtend, woensdagmiddag en 
donderdagochtend. Het is de bedoeling dat Laura op de woensdagmiddag Laurien gaat vervangen (zodat zij 
een vrije middag heeft). Natuurlijk is het al gebeurd dat Laura belde en dat een ouder dacht dat zij Laurien aan 
de lijn had.  

 
Nieuwe groep 
Met ingang van 13 april is de vlindertuin alle dagen van de week geopend. Naar verwachting openen we in 
augustus/september de 4e groep, de beestjestuin. Ouders die een tweede kindje verwachten, verzoeken we 
zich in te schrijven via onze website. Omdat broertjes en zusjes eerst geplaatst worden, is het belangrijk dat 
deze zo snel mogelijk ingepland worden. Waarschijnlijk gaan er richting het einde van het jaar voor de drukkere 
dagen wachtlijsten ontstaan. Ouders kunnen gebruik maken van het (spiksplinternieuwe) geboortebord van het 
groenehuis. Jullie mogen het bord ongeveer een maand in jullie tuin zetten zodat iedereen weet dat jullie baby 
is geboren. 
 

Communicatie 
 

Ouderinlog 
Inmiddels zijn bijna alle ouders bekend met de ouderlogin. Hiermee kunnen extra/flex- of ruildagen eenvoudig 
worden aangevraagd. Ook (40, 44 of 48 weken kinderopvang) vakantieweken kunnen via de ouderlogin op een 
zelfgekozen tijdstip doorgegeven worden. Ouders zijn verplicht om 12, 8 of 4 hele werkweken tijdig op te geven 
dat wil zeggen uiterlijk 3 maanden van te voren. Indien de aanstaande zomervakantie nog niet is doorgegeven 
verzoeken we met klem om dit zo snel mogelijk via de ouderlogin te doen. In de ouderlogin en op onze website 
staat sinds kort ook een korte handleiding voor de ouderlogin. 



 
 

 

 
Omdat Laura is gestart met het op orde brengen van de kinddossiers kan zij de komende weken jullie mailen 
om ervoor te zorgen dat alle gegevens (b.v. telefoonnummers en huisarts) compleet zijn. 
 
Informatieboekje ouders 
Het informatieboekje voor ouders is goed door jullie ontvangen. Het biedt een handvat voor allerlei praktische 
zaken, en is ook te vinden op onze website. Nieuwe ouders krijgen dit uitgereikt bij het intakegesprek. We 
stippen graag nog een aantal dingen aan:  
 
Feestdagen (ruilen) 
Op de volgende, aankomende feestdagen is kindercentrum het groenehuis gesloten: 

- maandag 27 april (koningsdag) 
- donderdag 14 mei (hemelvaart) 
- maandag 25 mei (tweede pinksterdag) 

N.B. Op Bevrijdingsdag 5 mei is kindercentrum het groenehuis dus ‘gewoon’ geopend. 
 
Als jullie gebruik maken van kinderopvang op vaste dagen (40/44/48/52 weken) hebben jullie de mogelijkheid 
om - zonder kosten – bovenstaande feestdagen te ruilen. Dit kan binnen een maand vóór en een maand na de 
desbetreffende dag (totaal dus twee maanden) en mits onze kind- en personeelsplanning dit toelaat en de 
kwaliteit gewaarborgd blijft.  
 
Ophalen 
We vragen jullie om de haal- en brengtijden goed in acht te nemen. Onze personeelsplanning is namelijk geheel 
afgestemd op de (individueel) afgesproken haal- en brengtijden. Indien een kind te vroeg gebracht wordt of te 
laat opgehaald wordt dan kan dat betekenen dat er teveel kinderen aanwezig zijn. Onverhoopt later? Laat ons 
dit zo spoedig mogelijk weten.  
bloementuin: 0413-225201 - vogeltuin: 0413-225202 - vlindertuin: 0413-225204 
We vinden het prettig als we een kwartiertje voor de overdracht hebben. 
 
Observatie kinderen 
De pedagogisch medewerkers van het groenehuis observeren het ‘welbevinden’ van kinderen en volgen ook 
tweejaarlijks de motorische ontwikkeling. Welbevinden is een goede graadmeter voor de kwaliteit van de 
opvang. De afgelopen maand hebben er weer ontwikkelingsgesprekken plaatsgevonden voor de kinderen van 
de bloementuin en de vogeltuin. Ook in de komende periode vinden er (rond de verjaardag) nog gesprekken 
plaats voor kinderen die ongeveer één jaar bij het groenehuis zijn. Jullie worden hiervoor uitgenodigd. 

 
Oudercommissie 
De oudercommissie bestond uit 4 leden, maar er hebben zich nog 3 betrokken ouders aangemeld. Binnenkort 
gaan zij zich buigen over het voedingsbeleid en de nieuwe tarieven. Bovendien worden er afspraken gemaakt 
met een fotograaf die (met toestemming van ouders) (portret)foto’s van kinderen gaat maken. Verder 
organiseert de oudercommissie op donderdag 21 mei een ouderbijeenkomst. Noteer deze datum alvast in 
jullie agenda.  
 

Activiteiten 
 

Workshop ‘Zelf koken voor je baby’ – nieuwe datum 
Wegens grote belangstelling is er op woensdag 24 juni weer een workshop ‘Zelf koken voor je baby’ gepland. 



 
 

 

Iedereen is van harte welkom, ook als je geen gebruik maakt van onze opvang. Dus kom gezellig een avondje 
met je vriend(in) gezond broodbeleg en gevarieerde babyhapjes maken! Meer informatie is te vinden op onze 
website www.kchetgroenehuis.nl/koken 
 
April 2015 

Ma 27 Koningsdag; sluiting gehele dag 
 

Mei 2015 
 

Zo 10 Moederdag 

Do 14 Hemelvaart; sluiting gehele dag 

Do 21 Ouderbijeenkomst georganiseerd door de oudercommissie 

Ma 25 2e Pinksterdag; sluiting gehele dag 

Di 26 Voorlichtingsavond verloskundigenpraktijk Iris Uden 
 

Juni 2015 
 

Zo 21 Vaderdag 

Wo 24 Kookworkshop ‘Zelf koken voor je baby’ 
 

Juli 2015 
 

Di 7 Voorlichtingsavond verloskundigenpraktijk Iris Uden 

Za 18 Start zomervakantie 

 

Natuurlijk opgroeien 
 

Warme peutermaaltijd voor kinderen vanaf 1 jaar 
Voor kinderen vanaf 1 jaar bieden we met ingang van 1 april een warme peutermaaltijd aan. Voor deze periode 
hebben we met groot succes de maaltijden van Hutten Catering uitgeprobeerd. Zij koken vers (op de 
kinderafdeling) in ziekenhuis Bernhoven en bieden een gezond en gevarieerd aanbod. Jeannette kiest het  
menu en deze maaltijd wordt in de proeftuin door de kinderen tussen 17:30 en 18:00 uur gegeten. Uit onze 
proef is gebleken dat eten ná 18:00 uur (te) laat is (voor de meeste kinderen).  
Het aanvragen van een peutermaaltijd kan alleen op structurele basis. Dit wil zeggen dat er alle dagen dat een 
kind tot minimaal 18:00 uur gebruik maakt van de (flexibele) kinderopvang, er een maaltijd wordt verzorgd. Het 
is dus niet mogelijk om de ene dag wel en de andere dag niet te kiezen. Omdat het tijdstip vervroegd is, is de 
warme maaltijd ook mogelijk voor kinderen die uiterlijk om 18:00 uur worden opgehaald. Als jullie gebruik 
wensen te maken van deze service, stuur ons dan een e-mail. De plaatsingsovereenkomst zal dan worden 
aangepast. De warme maaltijd á € 3,50 zal voor eerst in de periode juni in rekening gebracht worden. Ouders 
die nu al gebruik maken van deze maaltijd zullen dan eenmalig voor drie maanden de maaltijden betalen.  
 
Gezonde Kinderopvang 
In februari heeft wethouder Thijs Vonk weer een bezoek gebracht aan het groenehuis. Dit keer in het kader van 
de pilot Gezonde Kinderopvang. Er is samen met GGD Hart van Brabant gesproken over het vervolg op het 
onderzoek waarbij kindercentrum het groenehuis een 8,2 scoorde voor het gezondheidsbeleid. Omdat er door 
het RIVM nu een landelijke aanpak ontwikkeld wordt, heeft Laurien vorige week ook twee medewerkers van 
deze organisatie ontvangen. We worden beschouwd als een koploper en in mei zal er een promotiefilm 
gemaakt worden die gebruikt gaat worden bij de (introductie) van de RIVM Gezonde Kinderopvang methode. 

 

 
 

Op onze Facebookpagina plaatsen we regelmatig foto’s. Alleen als er toestemming van ouders is, worden 
kinderen in beeld gebracht. Het komt dus ook voor dat we alleen een foto van onze oogst op Facebook zetten. 
Like ons op Facebook en volg alle activiteiten op kindercentrum het groenehuis! 


