
 
 

 

Nieuwsbrief kindercentrum het groenehuis, jaargang 2, editie augustus 2015 
 

Met deze nieuwsbrief willen we jullie graag informeren over een aantal actuele onderwerpen. 
 

Organisatorisch nieuws 
 

Nieuwe medewerkers 
Voor de zomervakantie is Suzanne van Helvoort gestart. Samen met Marleen heeft zij in de afgelopen 
maanden op verschillende groepen gewerkt en zo de vakantieperiode opgevangen. Onlangs is Claudia 
Gelderblom met haar inwerkprogramma gestart. Zij heeft de HBO opleiding Sociale Pedagogische 
Hulpverlening genoten en werkt al bijna 10 jaar op een medisch kleuterdagverblijf. In 2013 was zij al 
geselecteerd voor ons team, maar vanwege de jonge leeftijd van haar kinderen is ze toen nog niet van baan 
veranderd. Claudia verheugd zich enorm om met ingang van 1 september a.s. haar werk voor kindercentrum 
het groenehuis geleidelijk te gaan opbouwen. Deze week zal hoogstwaarschijnlijk Nieke van Galen starten met 
invalwerkzaamheden. Nieke heeft vorig jaar stage gelopen ‘op kantoor’ in het kader van haar inmiddels 
afgeronde opleiding Pedagogisch Management Kinderopvang. 
 

Nieuwe groep 
Geheel volgens verwachting openen we onze 4e groep; de beestjestuin. Deze week draaien we nog proef, maar 
vanaf volgende week verwelkomen we iedere dinsdag en donderdag kinderen. Binnenkort is de beestjestuin 
ook op maandag en vrijdag geopend. Tot het einde van dit jaar staan er al bijna 20 kinderen gepland op deze 
groep. Zoals we al eerder hebben gemeld in onze nieuwsbrief verwachten dan ook dat er, aan het einde van dit 
jaar, wachtlijsten ontstaan voor de drukkere dagen (dinsdag en woensdag in het bijzonder). De afgelopen 
periode is er nieuw meubilair geleverd voor de nieuwe groep. Vorig week zijn alle kinderen ook weer verblijd 
met nieuw speelgoed. Op het speelplein en in de bloementuin & vogeltuin spelen de oudere kinderen heerlijk 
in de poppenhoek, met de wasmachine en in de tipitent.  
 

In dit verband is het heel belangrijk om te melden dat Susan (bloementuin) de beestjestuin zal gaan starten. Na 
intern beraad en overleg met de oudercommissie is hiertoe weloverwogen besloten. Het betekent wel dat 
Susan de komende periode minder werkzaam zal zijn op de bloementuin. Marleen zal haar dagen geleidelijk 
gaan overnemen en het 3e vaste teamlid van de bloementuin worden. Suzanne wordt het 3e vaste teamlid van 
de vlindertuin. Maartje en Renske zijn blij dat zij werkzaam blijven op de vlindertuin. Het team van de vogeltuin 
blijft onveranderd. Natuurlijk moet Bianca binnenkort wel vervangen worden, omdat ze in januari haar 2e 
kindje verwacht. Hieronder het complete overzicht van de teams: 
 

Bloementuin: Liza, Thérèse & Marleen Vogeltuin: Jeannette, Linda & Bianca 

Vlindertuin: Maartje, Renske & Suzanne Beestjestuin: Susan & Claudia 
 

Parkeren op parkeerterrein 
De komende periode komt er een einde aan het gedurende de dag laten staan van de auto op ons 
parkeerterrein. Voor de zomerperiode gebeurde het steeds vaker dat er bijvoorbeeld ’s middags rond 13.00 
uur geen mogelijkheid meer was om te parkeren voor het halen of brengen. Aan de ouders die in ziekenhuis 
Bernhoven of in bijvoorbeeld Udens Duyn werken dus het verzoek om zich aan te wennen om na het brengen 
de auto elders te parkeren. 
 

Communicatie 
 

Informatieboekje ouders 
We stippen graag nog een aantal dingen uit het informatieboekje aan. Een aantal zaken zijn al vaker 
gecommuniceerd, maar we vragen nadrukkelijk jullie aandacht voor volgende punten: 
 

 We willen één van de ouders (of een andere contactpersoon) altijd kunnen bereiken in geval van nood! We 
vragen jullie daarom wijzigingen in adres en/of (nood)telefoonnummers altijd direct door te geven. Dit kan  



 
 

 

via de ouderlogin of via een mail aan info@kchetgroenehuis.nl. Ook verzoeken we jullie om wijzigingen van 
huisarts of ziektekostenverzekering door te geven. 

 We vragen jullie om de haaltijd goed in acht te nemen. Onze personeelsplanning is 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. Graag hebben we bij het 
ophalen een kwartiertje voor de overdracht. Als jullie net voor of op de afgesproken haaltijd (volgens 
plaatsingsovereenkomst) jullie kind komen ophalen, heeft de pedagogisch medewerker de zorg voor de 
aanwezige kinderen die volgens kind- én personeelsplanning later opgehaald worden. 

 Ouders met 40, 44, 48 weken kinderopvang zijn verplicht om via de ouderlogin tijdig 12, 8 of 4 weken 
vakantie door te gegeven. Dit dient uiterlijk 3 maanden van te voren via de ouderlogin gedaan te worden. 
Als jullie dit jaar nog een vakantieweek willen opgeven, in bijvoorbeeld de kerstperiode, dan dient dit dus 
per ommegaande te gebeuren. Ouders met flexibele opvang zijn niet verplicht om hun vakantieweken op 
te geven (via de ouderlogin). Alleen de meldingen van ouders met vaste kinderopvang worden in de 
ouderlogin verwerkt.  

 In het heen-en-weer schriftje is het directe nummer van de groep van jullie kind genoteerd zodat jullie de 
pedagogisch medewerkers altijd rechtstreeks kunnen bereiken. De groepen zijn dagelijks tot 18.30 uur te 
bereiken op de volgende telefoonnummers: 

    bloementuin: 0413-225201 
    vogeltuin: 0413-225202 
    vlindertuin: 0413-225204 
    beestjestuin: 0413-225203 

 Als jullie kind ziek is, verzoeken we dit telefonisch door te geven. Indien er sprake is van een besmettelijk 
ziekte worden we graag zo spoedig mogelijk geïnformeerd. 

 Let op dat bij het binnenkomen en weggaan poorten en (buiten)deuren gesloten zijn/worden. Dit geldt 
in verband met de veiligheid in het bijzonder voor de binnendeur naar het trappenhuis! 

 De maxi cosi’s, kinderwagens, buggy’s e.d. mogen in de hal niet voor de nooduitgang geplaatst worden. 

 De schone fles voor babyvoeding, voorzien van de naam van het kind, wordt zelf meegebracht en wordt 
aan het einde van de dag weer mee naar huis genomen. 

 Het is erg belangrijk om bijzonderheden en wijzigingen in bijvoorbeeld het eetpatroon tijdig door te geven! 

 Medicijnen gaan altijd in de medicijnenbox in de verschoonruimte en gaan ook aan het einde van de dag 
mee naar huis. 

 Het is de bedoeling dat het mandje met o.a. de persoonlijke spullen van uw kind aan het einde van de dag 
leeg is. Hiervoor hebben jullie een groenehuis rugzakje. 

 We vragen jullie om jullie kind geen kleding aan te doen met touwtjes langer dan 22 cm. Dit in verband 
met verstikkingsgevaar. Verder verzoeken we om een kind geen sieraden zoals oorbelletjes, ringen, 
kettinkjes en armbandjes te laten dragen. Het kan in verband met kleine onderdelen gevaarlijk zijn voor 
kinderen en stuk gaan. Haarspeldjes doen we af voor het slapen gaan. 

 

Ouderinlog 
Inmiddels zijn bijna alle ouders bekend met de ouderlogin. Het aanvragen van extra/flex- of ruildagen verloopt 
steeds beter. Datzelfde geldt voor het doorgeven van vakantieweken via de ouderlogin. Ouders met 40, 44 of 
48 weken kinderopvang zijn verplicht om 12, 8 of 4 hele werkweken tijdig op te geven. Indien een aanstaande 
vakantieweek in dit kalenderjaar nog niet is doorgegeven, verzoeken we met klem om dit zo snel mogelijk via 
de ouderlogin te doen. Om misverstanden over planning cq. data en/of tijden te voorkomen vragen we jullie 
om altijd de ouderlogin te gebruiken in plaats van persoonlijk of telefonisch een verzoek of melding (op de 
groep) te doen. Pedagogische medewerkers kunnen geen uitsluitsel over (kind- en personeels)planning geven. 
 

Het aantal verzoeken voor extra/flex- of ruildagen via de ouderlogin is het afgelopen half jaar enorm 
toegenomen van ongeveer 60 naar bijna 200 verzoeken per maand. Concreet betekent dit dat Laura & Laurien 
per werkdag bijna 10 ouderloginverzoeken behandelen. In deze cijfers zijn niet meegenomen de verzoeken die 
we handmatig hebben behandeld en/of geregistreerd, omdat de ouderlogin niet zo flexibel is als wij graag 
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zouden willen zijn. Uit de data van de back office kunnen we tevens afleiden dat we gemiddeld 92,5% van de 
extra/flex verzoeken honoreren. Deze maand is dat percentage het laagste vanwege de vakantieperiode. Voor 
wat betreft ruilen is het percentage net geen 70%. De percentages worden negatief beïnvloed door de 
aanvraagtermijn. Om misverstanden te voorkomen merken we op dat ruilen een service is en dat we alleen 
honoreren als onze kind- en personeelsplanning dit toelaat en de kwaliteit gewaarborgd blijft. 
 

Voor de komende periode verwerken we verzoeken alleen nog handmatig bij wijze van uitzondering. We willen 
ons dus beperken tot de mogelijkheden van de ouderlogin. Verder doen we een beroep op alle ouders om de 
handleiding van de ouderlogin te hanteren door bijvoorbeeld het juiste menu te gebruiken of aanvragen tijdig 
te doen. Verder vragen we jullie om alleen een ruilverzoek of een afmelding te doen als deze definitief is, want 
annuleren is met de ouderlogin niet mogelijk. 
 

Flexibele opvang 
Voor ouders met flexibele kinderopvang zal er vanaf volgende week prioriteit gegeven worden aan het 
afronden van de urenoverzichten van afgelopen periode. Laura zal deze overzichten mailen aan de ouders met 
flexibele opvang. Afmeldingen die binnen 1 maand zijn gedaan zijn in deze overzichten opgenomen omdat onze 
kind- en personeelsplanning afgestemd is op deze gehonoreerde verzoeken. 
 

Feestdagen (ruilen) 
Op de volgende, aankomende feestdag is kindercentrum het groenehuis gesloten: 

- 1e Kerstdag vrijdag 25 december 
 

Donderdag 24 en 31 december a.s. sluiten we om 17.00 uur in plaats van 18.30 uur. 
 

Als jullie gebruik maken van vaste kinderopvang op vrijdag, kan er een ruildag aangevraagd worden voor 
vrijdag 25 december 2015. Dit kan binnen één 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. Een 
ruildag kan niet achteraf aangevraagd worden! 
 

Oudercommissie 
 

Fotograaf 
Zoals jullie misschien al hebben gezien, zijn de foto’s van de fotograaf prachtig geworden. Rachelle is nog 
steeds met vakantie, maar volgende week wordt er meer bekend over de (levering van de) persoonlijke DVD’s. 
Het is nog steeds mogelijk om zo’n DVD te bestellen per mail aan de fotograaf. De brief hiervoor (met haar 
nieuwe telefoonnummer 06-23247720) ligt bij het informatiebord op het speelplein. Rachelle komt in ieder 
geval binnenkort een middag op het groenehuis zodat foto’s ook los besteld kunnen worden.  

 
Ouderbijeenkomst 13 oktober 
Op dinsdag 13 oktober a.s. organiseert de oudercommissie haar eerste bijeenkomst. Het thema is: eerste hulp 
aan kinderen. De gastsprekers deze avond zijn Roelie Tijssen (SEH-arts en mama van Hannah, Noud en Isa) en 
Mischa Stuivenvolt (neuroloog en mama van Tycho). Daarnaast zal er ook aandacht besteed worden aan Uk & 
Puk; het Voor- en Vroegschoolse Educatie programma waarmee binnen kindercentrum het groenehuis gewerkt 
wordt. Een uitnodiging ontvangen jullie binnenkort per mail. 
 

Tariefsverhoging 2015 
Voor 1 september a.s. zal er een adviesaanvraag bij de oudercommissie neergelegd worden voor wat betreft de 
prijs van kinderopvang. We hanteren namelijk nog steeds de tarieven van de opening in 2013. Conform de wet 
zal de oudercommissie een advies uitbrengen. Het is wel goed om dit jaar nog rekening te houden met een 



 
 

 

tariefsverhoging. Verder heeft de oudercommissie onlangs zeer positief gereageerd op het voorstel om een 
groenehuis app te introduceren. We draaien momenteel een proef met een digitaal schriftje. 
 

Kalender 
 

Workshop ‘Zelf koken voor je baby’ – nieuwe data 
Meer informatie is binnenkort te vinden op onze website www.kchetgroenehuis.nl/koken 
 

 

September 2015 
 

Di 8 Voorlichtingsavond verloskundigenpraktijk Iris Uden 
 

Oktober 2015 
 

Di 6 Kookworkshop ‘Zelf koken voor je baby’ 

Di 13 Ouderbijeenkomst georganiseerd door oudercommissie 

Di 20 Voorlichtingsavond verloskundigenpraktijk Iris Uden 
 

November 2015 
 

Di 17 Kookworkshop ‘Zelf koken voor je baby’ 

Di 24 Voorlichtingsavond verloskundigenpraktijk Iris Uden 
 

December 2015 
 

Do 24 Sluiting om 17.00 uur 

Vr 25  1e Kerstdag; sluiting gehele dag 

Do 31 Sluiting om 17.00 uur 
 

 

Natuurlijk opgroeien 
 

Warme peutermaaltijd voor kinderen vanaf 1 jaar 
Voor kinderen vanaf 1 jaar bieden we al enige tijd een warme peutermaaltijd. Deze maaltijden worden vers 
bereid door Hutten Catering en betrokken van de kinderafdeling van ziekenhuis Bernhoven. Jeannette kiest het 
menu en deze maaltijden worden tussen 17.30 en 18.00 uur gegeten. 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. Als jullie gebruik wensen te maken van 
deze service, stuur dan een e-mail naar info@kchetgroenehuis.nl. Het kan ook als er gebruik gemaakt wordt 
van flexibele opvang. We berekenen dan een gemiddeld aantal maaltijden per maand en passen de 
plaatsingsovereenkomst aan. Na haar vakantie gaat Laura 1 kalendermaand voor het bereiken van de eenjarige 
leeftijd ouders een mail sturen. Indien een kind nog niet zo ver is om rond de 1 jaar ‘met de pot mee te eten’ 
dan overleggen we met Jeannette over de ingangsdatum.  
 

Gezonde Kinderopvang 
Na de filmopnames van het RIVM in kindercentrum het groenehuis is het wachten op de officiële release van 
de promotiefilm voor gezonde kinderopvang. Iedereen is bijzonder tevreden over het eindresultaat. Het team 
van het groenehuis is bovendien enorm trots dat het RIVM ons als koploper in Nederland beschouwd als het 
gaat om gezonde kinderopvang. We houden jullie op de hoogte. 
 

‘Groene’ vrijwilliger 
Al geruime tijd zijn we op zoek naar een vrijwilliger die een paar uurtjes per week ons kan helpen in de 
moestuin en in de kweekkas. Het gaat dan in het bijzonder om tips & adviezen. Onlangs bedachten we dat we 
natuurlijk ook een oproep onder onze ouders kunnen doen, want misschien is er wel een opa of oma met 
groene vingers. 
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