
 

 

GRABBELBABBELS  
 

Nieuwsbrief januari 2020 
 
 
 

Nieuwe locatie Hazelaar 
In december hebben wij een voorinspectie gehad voor het gebruik van de speelzaal (in 

basisschool ’t Klokhuis) als groepsruimte voor een extra groep BSO. Op deze locatie 
zullen we vanwege de toename van het aantal aanmeldingen, uitbreiden met één BSO 
groep voor kinderen van 4 tot 13 jaar.  
 
Thema eten en drinken bij de dagopvang 
Op 13 januari starten we met het thema eten en drinken: wat beleven de kinderen als ze 
boodschappen doen, waar komt het eten vandaan en hoe wordt het eten klaargemaakt? 
Ze helpen met fruit en groente schoonmaken en we laten ze het proeven en dekken 
samen de tafel. Er worden ook liedjes gezongen en versjes gelezen over dit thema.  
We spelen hierbij in op de leeftijd,  ontwikkeling, interesse en beleving van het kind.  
Op de locatie Oosteinde wordt het themahuis ingericht supermarkt met een echte kassa 
en verschillende levensmiddelen! Leuk om eens een kijkje te nemen met je kindje! 
 

Toegangspoorten  
Voor de veiligheid van uw kinderen is het belangrijk dat de toegangspoorten bij de 
locaties goed gesloten worden. Wilt u hier alert op zijn? 
Omdat onze medewerkers van kindcentrum de Appelgaard na schooltijd en tijdens de 
schoolvakanties onvoldoende toezicht hebben op het schoolplein dat naast de gymzaal 
ligt, hebben wij met de school afgesproken dat de zijpoort (bij het parkeerterrein naast 
de gymzaal) op schoolgaande dagen na 15.00 uur en tijdens de schoolvakanties en 

studiedagen op slot gaat. Dit betekent dat u buiten de schooltijden uitsluitend gebruik 
kunt maken van de hoofdpoort aan de voorzijde van de school.  
 

Ruildagen  
Ruilingen mogen niet ingezet worden indien de afgemelde, contractuele opvangdag nog niet heeft 
plaatsgevonden. In dat geval dient u extra opvang af te nemen. Deze gefactureerde dag kan 

daarna niet ingezet worden als ruildag en wordt nadien dus niet gecrediteerd. Wij hebben deze 
aangescherpte regel toegevoegd aan onze huisregels die op de website staan.  
 

Nationaal voorleesontbijt 
Mopper de mopper de mopper………. 
Op woensdag 22 januari starten de nationale voorleesdagen. 
De peuters van onze verschillende locaties gaan op 
deze woensdagochtend weer gezellig naar de 
bibliotheek. 
Ze worden getrakteerd op een lekker ontbijtje en 
Annelies  Bibliotheek Dommeldal  leest voor. Het 
prentenboek van 2020 is MopperEend. Ter 
voorbereiding hebben de dagopvanglocaties dit 
boek al in huis om samen te lezen met de 
kinderen. 

 

 
 

 
 

 

https://www.degrabbelton.nl/storage/app/media/formulieren/huisregels%202020.pdf


 

Peuterochtenden 
In maart vinden de peuterochtenden weer plaats: 
Op woensdag 11 maart is dit voor de 3 jarigen die naar basisschool  
‘t  Klokhuis gaan. Tevens openen wij op deze dag onze deuren van onze opvang aan de 
Hazelaar.  
Op woensdag 25 maart is er een peuteochtend voor 3 jarigen die naar basisschool St 
Jozef gaan. De uitnodiging volgt nog! 
 

Afmelden 
Helaas bleek een groot aantal kinderen tijdens de kerstvakantie, onverwachts, geen 

gebruik te maken van onze opvang. Op zich geen probleemnatuurlijk, maar wel als 
ouders hun kind(eren) niet tijdig of helemaal niet afmelden. Dit leidt vaak tot onnodig 
wachten als er een uitstapje staat gepland, ongerustheid (is er wellicht iets gebeurd?) en 
teleurstelling bij medewerkers die verlof hebben aangevraagd, maar dit op basis van het 
verwachte aantal kinderen niet hebben gekregen.  
Wij hebben dit als zeer vervelend ervaren en doen hierbij dan ook de dringende oproep 
om uw kind(eren) (tijdig) af te melden! 
 

Jaarplanning 2020 
De jaarplanning voor 2020 is weer gereed. Onderstaand treft u de activiteiten en de 
sluitingsdagen en gewijzigde openingstijden aan.  
Noteer onderstaande data alvast in uw agenda en houdt er rekening mee dat dinsdag 5 
mei voor onze medewerkers geldt als een verplichte vrije dag. Daarom zijn wij op deze 
dag gesloten. Verplichte sluitingsdagen kunnen niet geruild worden.  
 

 

Activiteiten  
 

Activiteit   Datum 

Voorleesontbijt Woensdag 22 januari 

Open dag kindcentrum de Appelgaard Woensdag 11 maart 

Peuterochtend kindcentrum de Appelgaard Woensdag 11 maart 

Open dag Kindcentrum 6gehuchten Zondag 22 maart 

Peuterochtend Kindcentrum6gehuchten Woensdag 25 maart 

Koffieochtend Maandag 6 t/m 10 april 

Meise Mert Zondag 24 mei 

Buitenspeeldag Woensdag 10 juni 

Modderdag maandag 29 juni 

Lampionnenoptocht Dinsdag 10 november 
 
 

Sluitingsdagen en gewijzigde openingstijden 
 
Dag Datum  Openingstijden 

Studiedag¹ Woensdag 18 maart  Gesloten 

Tweede paasdag² Maandag 13 april Gesloten 

Bevrijdingsdag2 Dinsdag 5 mei Gesloten 

Hemelvaartsdag² Donderdag 21 mei Gesloten 

Dag na Hemelvaart¹ Vrijdag 22 mei Gesloten 

Tweede Pinksterdag² Maandag 1 juni                         Gesloten 

Kerstavond donderdag 24 december                    17.00 uur gesloten 

Oudejaarsdag Donderdag 31 december  17.00 uur gesloten  

Nieuwjaarsdag² Vrijdag 1 januari Gesloten 
¹ deze dag mag het gehele kalenderjaar geruild worden 

² deze dag kan niet geruild worden 

 

 



 

 

Agenda vergaderingen en evenementen 

 

Datum vergaderingen/evenement 
13 januari Oudercommissievergadering  

22 januari Nationaal voorleesontbijt 

 
 

Verjaardagen medewerkers 

 

Datum Naam medewerker 
18 januari Kim Bijnen 
28 januari Myrthe Key 

31 januari Henriëtte Schrander 

2 februari Moniek Stins 

10 februari Renske Haerden 

 
 
 
 

Bericht van LEV groep 

 

 
 

Steunouder: ouders helpen ouders 
 
Kinderen grootbrengen is een hele klus. Voor alle ouders is het fijn om dat niet alleen te 

hoeven doen. Maar niet iedereen krijgt een helpende hand toegestoken als hij of zij die 
nodig heeft. Na een succesvolle opstart in Deurne, brengen we dit initiatief graag ook 
naar andere gemeenten in ons werkgebied.  
Steunouders zijn vrijwilligers die één of twee dagdelen per week een gastvrij thuis bieden 
aan een kind. Ze geven een kind, binnen hun eigen gezinsleven, een vertrouwde plek 
waar het welkom is en kind kan zijn. Daarmee krijgen ouders ruimte om op adem te 
komen en te ervaren hoe je de zorg voor kinderen samen kunt delen. Vaak wordt 

hiermee voorkomen dat zwaardere zorg nodig is. 
 
Schroom 
‘Ondanks dat het bij steunouders om laagdrempelige steun gaat, merken we toch dat 
ouders soms een drempel ervaren. Het is lastig te begrijpen dat een dorpsgenoot dit 
“zomaar” voor jou en je kind wil doen of hoe zo’n match tot stand komt’, zegt directeur 
Maria Wassink van Steunouder Nederland. 

Rosa (niet haar echte naam) vertelt daarover: ‘Toen mijn kinderen voor het eerst naar 
Luce ging was dat dubbel. Ze genieten echt enorm van die bezoekjes en alle aandacht 
die ze krijgen. En dat gun ik ze natuurlijk. Maar ik dacht ook “straks willen ze liever daar 
wonen”. Ik vroeg me af waarom Luce dat voor mij wilde doen en of ik het misschien niet 
goed genoeg deed? Het is wennen hoor, als je gewend bent altijd alles in je eentje te 
moeten doen. Maar het is eigenlijk een soort tante voor de kinderen en dat is geweldig, 
want al onze eigen familie woont ver weg.’ 

 
 
 
 
 
 



 

 
Training 
Voordat steunouders beginnen volgen zij een meerdaagse training boordevol tips en 
handvatten. Gedurende het hele traject blijft een coördinator beschikbaar om op terug te 
vallen bij vragen of problemen. De steunoudercoördinator matcht vraag en aanbod 
zorgvuldig, zodat steun- en vraagouder goed bij elkaar passen. Natuurlijk is het wennen 
over en weer. Daarom is er altijd eerst een 
wenperiode waarin iedereen elkaar leert kennen 
en het vertrouwen kan groeien. 
 

Nieuwsgierig naar Steunouder, of wil je zelf 
steunouder worden? Kijk op 
www.levgroep.nl/lokaal-aanbod/opgroeien-en-
opvoeden/steunouder  
 
 
 
 
 
 
Voor meer informatie bel gerust met de locale steunoudercoördinator: 

- Deurne  Lenneke Geurtjens: 06 1487 1323 

- Geldrop - Mierlo Hans van Kleef: 06 4073 0799 

- Nuenen  Liesbeth Schobers: 06 4103  8825 

- Son & Breugel Marieke Schoenmakers: 06 1085 3842 

Martin van de Bunt: 06 4103 9163  

- Oirschot  Gitta van der Putten: 06 4086 2431  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.levgroep.nl/lokaal-aanbod/opgroeien-en-opvoeden/steunouder
http://www.levgroep.nl/lokaal-aanbod/opgroeien-en-opvoeden/steunouder

