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Zomervakantie op de BSO  

De zomer van 2020 krijgt voor de BSO een iets andere invulling dan we dat gewend 

zijn. Dit alles heeft natuurlijk te maken met de Coronamaatregelen. 
Om het aantal vervoersbewegingen zoveel mogelijk te beperken, zal het aantal 

uitstapjes deze zomer beperkt zijn. Daarnaast is nog niet alles volledig geopend en 

wordt het lastiger om met een groep kinderen op stap te gaan.  
Natuurlijk kijken we niet naar wat niet gaat lukken, maar naar wat we allemaal wel 

kunnen doen.  

We organiseren daarom verschillende activiteiten en kleine uitstapjes voor en met de 

eigen locaties.  Onder voorbehoud (dit is afhankelijk van het aantal kinderen) staat er 

voor alle kinderen van de BSO wel een gezamenlijke BSOdag op het programma.  

Wij hebben er zin in!!! 

 

Zonbescherming 

Nu het weer zonniger wordt, spelen de kinderen weer veel buiten. Wij gaan er bij 

mooi weer vanuit dat kinderen thuis worden ingesmeerd. Daarnaast is het fijn als 

kinderen een pet of hoed meenemen. Mocht jouw kind een zonneallergie hebben of 

specifieke zonnebrand gebruiken (i.v.m. allergieën), dan verzoeken we je om zelf 

zonnebrand mee te nemen. Bij extreem warm weer (boven de 25 graden) worden er 

vaak waterspelletjes gedaan. Het is dan fijn als kinderen zwemkleding meenemen. 

Zwemluiers zijn bij De Grabbelton aanwezig. 

 

Trakteren dagopvang  

In verband met de coronamaatregelen is het helaas niet mogelijk om dit feestelijke 

moment samen met de ouders op de groep te vieren. Wanneer je graag wilt 

trakteren, houd er dan rekening mee dat dit een verpakte traktatie is (knijpfruit, 

Danone etc.). Zelfgebakken/- gemaakte traktaties zoals cupcakes en fruitspiesjes zijn 

helaas niet toegestaan.  
 

Afmelden zomervakantie 

Hopelijk kunt u deze zomer genieten van een vakantie en heeft u uw kind(eren) al  bij 

ons afgemeld zodat wij daar onze personele bezetting op kunnen afstemmen. Heeft u 

uw kind(eren) nog niet afgemeld, maar gaat u wel op vakantie? Dan vinden we het 

fijn als u dit zo spoedig mogelijk via de ouderapp aan ons doorgeeft. Mocht u op het 

laatste moment besluiten geen gebruik te maken van de opvang dan vragen wij u om 

uw kind(eren) uiterlijk voor 8.30 uur op de betreffende dag door te geven. Alleen dan 

kan de dag nog ingezet worden als ruildag en hoeven pedagogisch medewerkers niet   
onnodig op kinderen te wachten. Tevens kunnen wij medewerkers die op deze dag 

verlof willen opnemen, tijdig informeren. Wij rekenen op uw medewerking! 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Website SVB 

Sinds een aantal weken is de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), die de 

uitbetaling van de vergoeding van de eigen bijdrage kinderopvang van ouders 

verzorgt, online. Sinds kort is de website uitgebreid met informatie voor ouders die 

het niet eens zijn met (de hoogte van) de vergoeding. De website geeft een overzocht 

van mogelijke situaties waar sprake van kan zijn. https://www.svb.nl/nl/vergoeding-

kinderopvang/wat-als-u-het-niet-eens-bent-met-de-vergoeding  
 

Als u recht heeft op de vergoeding eigen bijdrage kinderopvang, ontvangt u tussen 

half en eind juni 2020 een brief per post of in uw Berichtenbox (Mijn SVB) van de SVB 

waarin staat hoeveel vergoeding u ontvangt. Rond 8 juli 2020 krijgt u de vergoeding 

op uw rekening gestort.  

 

Fotograaf 

Zoals jullie van ons gewend zijn, komt er jaarlijks een fotograaf om de kinderen op 

een leuke en speelse manier te fotograferen. Door de huidige Coronamaatregelen 

hebben wij echter besloten om dit uit te stellen naar volgend jaar.   

 

Gebruik poort Heilige Geeststraat 

De poort op de Heilige Geeststraat blijkt soms niet meer goed te sluiten. De oorzaak 

hiervan is dat de poort nu en dan geopend wordt door de pin omhoog te trekken en 

de poortdeuren open te duwen. Wij willen u vragen om bij het openen van de poort 

de code te gebruiken. Daarnaast blijken sommige kinderen op de poortdeur te gaan 

staan op het moment dat er ouders in en uit de poort lopen. U zult begrijpen dat de 

poort hierdoor defect raakt en niet meer goed sluit. We willen u vragen om hier 

rekening mee te houden zodat alle kinderen veilig op het terrein kunnen spelen.   

 
Gewijzigde openingstijden peuteropvang 

Het kabinet heeft besloten om het aantal uren voorschoolse educatie met ingang van 

1 augustus a.s. uit te breiden naar 16 uur per week voor doelgroeppeuters van 2 ½ 

tot vier jaar. Dit betekent dat peuters met een VVE indicatie vanaf het nieuwe 

schooljaar vier dagdelen per week (van 8.30 uur tot 12.30 uur) gebruik kunnen 

maken van de peuteropvang. Alle reguliere peuters kunnen voortaan van 8.30 uur tot 

12.30 uur gebruikmaken van de peuteropvang.   

 

Locatiemanager kindcentrum 6Gehuchten 

De Grabbelton wil zich, binnen de twee kindcentra, meer gaan richten op de 

kindcentrumontwikkeling. Hierbij ligt de focus op de doorgaande ontwikkelings- en 

leerlijnen en het pedagogisch handelen waarbij we zorgen voor een ononderbroken 

ontwikkelingslijn voor kinderen van 2 tot 13 jaar. 
Momenteel is er in de huidige opzet, waarbij beide kindcentra onder 

verantwoordelijkheid van Ilse Stewart vallen, hiervoor onvoldoende tijd en aandacht. 

Om deze reden kiezen we ervoor om voor kindcentrum 6Gehuchten een nieuwe 

locatiemanager aan te stellen. Na goed overleg hebben we besloten dat Ilze van Thiel 
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vanaf 24 augustus weer werkzaam zal zijn bij de Grabbelton. Ilze is een goede, oude 

bekende die tot voor kort werkzaam is geweest bij de Grabbelton. We zijn blij dat zij 

haar ervaring en expertise als locatiemanager kan zetten binnen onze organisatie. 

 

Locatiemanager kindcentrum de Appelgaard 

Ilse Stewart zal, met de aanname van een locatiemanager voor kindcentrum 

6Gehuchten, uitsluitend verantwoordelijk worden voor kindcentrum de Appelgaard. 

Hierdoor kan ook Ilse meer tijd en aandacht besteden aan de 

kindcentrumontwikkeling.  

 

 

Agenda vergaderingen en evenementen 

 

Datum vergaderingen/evenement 

6 juli oudercommissie 

 

Verjaardagen medewerkers 

 

Datum Naam medewerker 

4 juli Jurriën Schrander 

19 juli Magrit de Natris 

19 juli Suzanne Voorthuis 

20 juli Joyce Baken 

24 juli Brigit van den Broek 

25 juli  Nazli Aslan 

9 augustus Jessica Neutkens 

9 augustus Yasmine Chahman 

23 augustus Dorieke de Bakker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Nieuws van buiten 

 

 
 

 

 

 

Taalspeurtocht zomer  
 

Wij zijn vier derdejaars studenten logopedie aan de Fontys Paramedische Hogeschool 

in Eindhoven. Voor een project op school zijn we van plan om een speurtocht uit te 

zetten in Geldrop. Als gevolg van het coronavirus zitten veel kinderen momenteel 

thuis (of hebben thuis gezeten) en kunnen/konden zij niet volgens het normale 

rooster naar school. Ook het contact met vriendjes en vriendinnetjes moest de 

afgelopen tijd beperkt blijven. Dankzij de maatregelen kregen kinderen dan ook veel 

minder taal aangeboden dan nodig. Vooral kinderen die moeite hebben met taal is dit 

niet bevorderend voor hun ontwikkeling.  

 

Om dit taalaanbod te compenseren is vanuit ons een leuk initiatief bedacht, namelijk; 

een speurtocht voor echte ‘taalspeurneuzen’! Deze speurtocht is geïnspireerd op het 

concept van de welkbekende berenjacht. Echter, is onze speurtocht gericht op het 

vergroten van de woordenschat van kinderen. Bij deze speurtocht is het de bedoeling 

dat mensen attributen voor hun raam plaatsen binnen het thema; zomer. De 

attributenlijst wordt door ons toegestuurd naar de deelnemers.  

 

Je kunt nu een echte taalspeurneus worden, door op zoek te gaan naar woorden 

langs verschillende huizen in de buurt. Door middel van deze speurtocht kan de 

woordenschat van kinderen verder worden uitgebreid. Een dagje vol taal en plezier is 

gegarandeerd! Geef je nu op via de mail; detaalspeurneuzen@gmail.com.  
Meer informatie; www.facebook.com/de-taalspeurneuzen of 

www.instagram.com/taalspeurneuzen.  
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