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Nieuwsbrief in een ‘nieuw jasje’ 
Vanaf deze maand versturen wij onze nieuwsbrief via de Grabbeltonapp 

en ontvangt u deze niet meer per mail. Wij hopen dat we hierdoor ouders 
nog beter kunnen informeren. In de nieuwsbrief zijn een aantal nieuwe 

rubrieken opgenomen zoals nieuwe en vertrekkende collega’s, 

vergaderingen en evenementen en verjaardagen van medewerkers.  
Uiteraard zijn de nieuwsbrieven ook terug te vinden op onze website: 

www.degrabbelton.nl  
 

Binnenklimaat op de locaties 

Kinderen brengen veel tijd door in onze kinderopvang. Daarom zijn een 

goede kwaliteit van het binnenklimaat en de luchtkwaliteit van essentieel 

belang.  

Omdat wij een goede en gezonde omgeving voor kinderen en 

medewerkers belangrijk vinden, hebben wij ervoor gekozen om op de 

locaties Oosteinde, Hazelaar en Heilige Geeststraat door een 

gerenommeerd bedrijf meetsystemen aan te leggen.  

Met online sensors wordt eenvoudig de temperatuur, luchtvochtigheid en 

CO2- concentraties in alle ruimten automatisch vastgelegd.  

Naast een helder inzicht wordt er ook advies gegeven over de 

maatregelen die genomen kunnen worden om het binnenklimaat te 

verbeteren.  

Via het platform hebben we 24/7 inzicht in het binnenklimaat.   
 

Op de locatie Oosteinde hebben wij besloten om een vast aircosysteem 

aan te laten leggen in het gehele pand zodat het binnenklimaat hier 
aangenamer is tijdens de warme zomerperiodes. Het verschil zal 

binnenkort zeker merkbaar zijn! 
 

Het taalhuis  

Op 1 oktober a.s. staat er een startbijeenkomst gepland van Zoals beloofd 
van het Taalhuis in Geldrop. 

Het Taalhuis is het platform van allen die betrokken willen zijn bij het 
bestrijden van laaggeletterdheid in Geldrop-Mierlo. 

Aanmelden kan direct: Voor Mierlo of voor Geldrop. 
 

Liever eerst nog wat meer informatie? Via onderstaande link vindt u 
informatie met details over de bijeenkomst 

https://dommeldal.op-shop.nl/109/informatiebijeenkomst-taalhuis-
geldrop/01-10-2019 

 

http://www.degrabbelton.nl/
https://dommeldal.op-shop.nl/108/opening-taalpunt-mierlo/11-09-2019
https://dommeldal.op-shop.nl/109/informatiebijeenkomst-taalhuis-geldrop/01-10-2019
https://dommeldal.op-shop.nl/109/informatiebijeenkomst-taalhuis-geldrop/01-10-2019
https://dommeldal.op-shop.nl/109/informatiebijeenkomst-taalhuis-geldrop/01-10-2019


 

Voel u vrij om de uitnodiging door te sturen naar anderen die, net als u, 
betrokken willen zijn bij het bestrijden van laaggeletterdheid in uw 

woonplaats (of de plaats waar u werkt). 
 

Bericht van de belastingdienst 

De Belastingdienst stuurt ouders medio augustus een brief over hun 

opvangkosten 2018. 

De Grabbelton heeft begin 2019 gegevens verstrekt over de opvang die in 

2018 aan de ouders is geleverd. Bij een aantal ouders ontbreekt nog 

informatie of is er meer informatie nodig om de definitieve berekening van 

de toeslag te maken. Deze gegevens heeft de Belastingdienst in juni 

opgevraagd bij de ouders. De meeste ouders hebben het 

antwoordformulier en de jaaropgave(n) tijdig teruggestuurd. Volgens de 

gegevens van de Belastingdienst heeft een aantal ouders dit nog niet 

gedaan of is de informatie onvolledig. 

 

Het kan in de massaliteit voorkomen, dat als een ouder de gevraagde 

informatie na de reactietermijn aan de Belastingdienst heeft verzonden, er 

alsnog een herinneringsbrief wordt verzonden. 

 

Herinneringsbrief  

De Belastingdienst stuurt een herinneringsbrief aan ouders die niet 

hebben gereageerd en vraagt hen nogmaals om een opgave van de 

afgenomen en betaalde uren en, waar dit nodig is, ook om bewijsstukken. 

Houd er rekening mee dat u de gegevens uiterlijk 12 september moet 

aanleveren. 

 

Als de Belastingdienst de informatie niet ontvangt, dan kan zij de 

kinderopvangtoeslag over 2018 niet controleren. In dat geval moet de 

ouder de toeslag die is ontvangen, terugbetalen. 

 
Nieuwe bedrijfskleding 
Het is u waarschijnlijk al opgevallen: de meeste medewerkers de nieuwe 

dragen de nieuwe bedrijfskleding met het aangepaste logo. Wij zijn er 
heel erg blij mee! 

 
Nieuwe collega’s 

Wij heten Anke Beenders (werkzaam bij Speelrijk op de Heilige 
Geeststraat), Ilse Stewart (zij start per 1 september a.s. als 

locatiemanager van de Hazelaar en Jozefschool), Marieke Koolen 
(oproepkracht) en Demi Restiau (vakantiekracht) van harte welkom bij de 

Grabbelton. Wij wensen hen een hele fijne tijd toe bij ons!  
 

 
 

 
 



 

Vertrekkende collega’s 
Onlangs heeft Louise Mulders aangegeven dat zij de Grabbelton gaat 

verlaten en elders aan de slag gaat binnen de BSO. Officieel zal zij per  
1 november bij ons uit dienst gaan. Het is nog niet bekend wanneer exact 

haar laatste werkdag zal zijn. Dit is afhankelijk van het restant verlofuren.  
 

Wij hebben Louise leren kennen als een enorm betrokken en 
gepassioneerde collega met een groot hart voor de kinderen en zullen 

haar heel erg gaan missen. Wij wensen haar heel veel succes en 

werkplezier bij haar nieuwe werkgever. 
 

 
Agenda vergaderingen en evenementen 

 

Datum vergaderingen/evenement 

2 september OC vergadering Grabbelton 

4 september Bijeenkomst prettig omgaan met elkaar (Jozefschool)  
Voor nieuwe medewerkers 

15 september Speelgoedmarkt centrum Geldrop 

(Grabbelton is niet aanwezig) 

19 september Dag van de pedagogisch medewerker 

 
 

 

Verjaardagen medewerkers 
 

Datum Naam medewerker 

29 september Jessie Kremer 

 

 
Kinder-Atelier Riel in Geldrop 

Ben je tussen de 7 en 12 jaar? Zit je boordevol goede ideeën en werk je 
graag met allerlei materialen? Dan is Kinder-atelier Riel een leuke 

uitdaging voor jou! 
Kinder-atelier Riel biedt een creatieve kindercursus. Een cursus duurt 10 

weken m.u.v de schoolvakanties. Er wordt gewerkt aan korte of langere 
projecten die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Het 

plezier hebben, om iets moois te maken staat voorop!  

Aanmelden kan doorlopend!!  
Tijden:  

 Woensdagavond 18.00-19.30 uur óf  
 Donderdagmiddag 15.15–16.45 uur  

 

Aanvang eerstvolgende cursus start resp. op 18 en 19 september 2019. 
Voor aanmelding en meer informatie: Atelier Riel Rielsedijk 11 5663 PJ 

Geldrop E: rielatelier@gmail.com www.atelier-riel.nl  

  

   

 


