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Nieuwsbrief december 2020 

 
 

Oproep:  leden gezocht voor de oudercommissie van de peuteropvang  
Wij zijn op zoek naar oudercommissieleden die zitting willen nemen in de 

oudercommissie van de peuteropvang. Vanuit de Boomgaard en de Driewieler sluiten 

er momenteel twee ouders bij de oudercommissie aan. Binnenkort komt er een plekje 

bij de Boomgaard vrij die we graag weer ingevuld willen hebben. De oudercommissie 

behartigt de belangen van kinderen en ouders  door advies uit te brengen over 

onderwerpen die te maken hebben met de zorg en opvang van de kinderen, zoals 

bijvoorbeeld het pedagogisch beleid, het voedingsbeleid en het beleid veiligheid en 

gezondheid. Vier keer per jaar is er een vergadering op de locatie met de 

oudercommissieleden van de Boomgaard en de Driewieler waarbij een leidinggevende 

van de Grabbelton aansluit.   

Lijkt het je leuk en interessant om zitting te nemen? Meld je dan aan bij 

i.stewart@degrabbelton.nl 

Voor vragen kun je ook altijd Jenny Tielemans-Bierings aanspreken op de locatie 

Boomgaard.  

Telefoonverkeer  

Om het telefoonverkeer beter te stroomlijnen en u daardoor sneller en gerichter van 

dienst te zijn, maken wij per 1 december jl. op de locaties Oosteinde en de Heilige 

Geeststraat gebruik van een keuzemenu. Hierbij kunt u de keuze maken om iemand 

van kantoor of de groep te spreken.  

 

Zwanger? Wat Leuk! 

Gefeliciteerd namens alle medewerkers van de Grabbelton.  

Omdat jullie gegevens al bij ons bekend zijn, is het voldoende om een mail te sturen 

naar planning@degrabbelton.nl, voor de aanmelding van jullie volgende kindje.  

Daarin mag vermeld worden wat de uitgerekende datum en de verwachte startdatum 

is. Aangezien er momenteel op alle locaties een wachtlijst ontstaat, verzoeken wij u 

om de aanmelding tijdig te doen.  

 

Noodopvang 
Vanaf a.s. woensdag 16 december is de kinderopvang open voor ouders die een 

contract hebben met de kinderopvang voor het aantal uren dat in het contract is 

afgesproken en van wie één van de ouders werkzaam is in een cruciaal beroep. Ook 

wordt noodopvang geboden aan kinderen in een kwetsbare positie. Let op: dit is dus 

anders dan de situatie in het voorjaar. Werkt u in een cruciaal beroep en wilt u tijdens 

de reguliere openingstijden gebruikmaken van extra kinderopvang? Neem in dat 

geval contact met ons op.  

Kinderopvang is alleen tijdens reguliere openingstijden geopend voor noodopvang. 

Dat betekent dat vanaf 21 december, als de kerstvakantie begint, de BSO open is 

voor noodopvang tijdens reguliere vakantietijden. Vanaf maandag 4 januari, als de 

kerstvakantie voorbij is, maar de scholen nog dicht zijn, is de BSO weer open voor 

noodopvang tijdens reguliere (niet-school) tijden.  

mailto:i.stewart@degrabbelton.nl
mailto:planning@degrabbelton.nl


 
Scholen zullen in die periode zelf noodopvang moeten organiseren voor de kinderen 

wiens ouders werkzaam zijn in cruciale beroepen. 

Binnenkort ontvangt u van ons informatie over de aanmeldprocedure voor week 52 

t/m week 2.  

Compensatieregeling 

De compensatieregeling zoals die gold tijdens de sluiting dit voorjaar, wordt weer 

opgetuigd. Dit betekent dat de overheid alle ouders die gebruik maken van 

kinderopvang, dus zowel met als zonder recht op kinderopvangtoeslag, compenseert 

tot het maximum uurtarief. Het deel van het tarief dat daarboven ligt komt voor 

rekening van de Grabbelton. Ouders wordt verzocht om net als tijdens de sluiting van 

kinderopvang dit voorjaar, de facturen door te betalen. 

 

Tijdens de periode van de lockdown (van 16 december tot 18 januari) komen de niet 

opgenomen opvangdagen te vervallen. Deze dagen kunnen dus niet op een latere 

termijn ingezet worden als ruiling. 

 

Peuteropvang 

Iedere dag groeit de wereld van kinderen. Een ontdekkingsreis waar de Grabbelton 

graag deel van uitmaakt. Wij zijn er dan ook trots op dat we elke dag kinderen mogen 

begeleiden en stimuleren in hun eigen groei en ontwikkeling.  

Een prachtig proces dat allerminst vanzelfsprekend is. Doordacht en zorgvuldig 

nemen wij de verantwoordelijkheid vanuit onze visie, expertise en ervaring. Dat doen 

wij vol warmte en overgave omdat dit voor ons het mooiste werk is wat er bestaat.  

Naast kinderopvang biedt de Grabbelton ook Peuteropvang aan voor kinderen vanaf 2 

jaar 3 maanden. We doen er alles aan om kinderen een plek te bieden waar ze zich 

prettig en veilig voelen, waar ze zichzelf kunnen zijn en de vrijheid krijgen om op 

eigen initiatief te spelen, onderzoeken en te bewegen. Een speciaal peuteropvang-

aanbod helpt je kind om zich verder te ontwikkelen op het gebied van taal, rekenen, 

bewegen en omgaan met andere kinderen.  

Op woensdag ochtend hebben we een speciale 3+ groep. We bieden groepsgerichte 

activiteiten aan voor deze 3-jarige peuters als voorbereiding op de basisschool.  

We bieden Peuteropvang aan op de onderstaande locaties gedurende 40 

schoolweken, van maandag t/m vrijdag van 8:30 – 12:30 uur; 

Kindcentrum 6gehuchten -> De Driewieler, verbonden aan basisschool St. Jozef 

Kindcentrum de Appelgaard -> De Boomgaard, verbonden aan basisschool ’t Klokhuis 

 

Momenteel hebben we nog enkele beschikbare plekjes bij de Driewieler. Bij de 

Boomgaard hebben we op het moment nog voldoende plaatsingsmogelijkheden.  

 

Voor aanvullende informatie verwijzen we jullie graag naar de website 

www.peuteropvangdegrabbelton.nl. Heeft u specifieke vragen? Dan kunt u contact 

opnemen met onze Planningsmedewerkers via planning@degrabbelton.nl.  

Via het inschrijfformulier op de website, kunt u uw kindje bij ons aanmelden.  
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Jaarplanning 2021 
 

Activiteit   Datum 

Voorleesontbijt Woensdag 20 januari 

Open dag Kindcentrum de Appelgaard Woensdag 17 maart 

Peuterochtend Kindcentrum de 

Appelgaard 

Woensdag 17 maart 

Open dag Kindcentrum 6gehuchten Zaterdag 21 maart 

Peuterochtend Kindcentrum 6gehuchten Nog niet bekend 

Koffieochtend Maandag 12 t/m 16 april 

Meise Mert Zondag 30 mei 

Buitenspeeldag Woensdag 9 juni 

Modderdag Dinsdag 29 juni 

Lampionnenoptocht Dinsdag 9 november 

Dag van de leidster Donderdag 16 september 
 
 

 

Sluitingsdagen en gewijzigde openingstijden 
 

Dag Datum  Openingstijden 

Studiedag¹ Woensdag 24 maart Gesloten 

Tweede paasdag² Maandag 5 april Gesloten 

Koningsdag² Dinsdag 27 april Gesloten  

Hemelvaartsdag² Donderdag 13 mei Gesloten 

Dag na Hemelvaart¹ Vrijdag 14 mei Gesloten 

Tweede Pinksterdag² Maandag 24 mei                        Gesloten 

Kerstavond Vrijdag 24 december                    17.00 uur gesloten 

Oudejaarsdag Vrijdag 31 december  17.00 uur gesloten  
¹ deze dag mag het gehele kalenderjaar geruild worden 
² deze dag kan niet geruild worden 
 

Schoolvakanties  
 
Schoolvakantie  Periode 

Carnavalsvakantie 13 februari t/m 21 februari 

Meivakantie 1 mei t/m 14 mei 

Zomervakantie 24 juli t/m 5 september 

Herfstvakantie 23 oktober t/m 31 oktober  

Kerstvakantie 25 december t/m 9 januari  
 

 

Agenda vergaderingen en evenementen 

 

Datum vergaderingen/evenement 

21 december t/m 1 januari Kerstvakantie 

Do 24 december Kerstavond 17:00 gesloten 

Do 31 december Oudejaarsdag 17:00 gesloten 

 

 



 
Verjaardagen medewerkers 

 

Datum Naam medewerker 

08-11 Ilke 

08-11 Kirsten 

22-11 Rita 

23-11 Eefje  

01-12 Kim 

06-12 Chantal 

15-12  Thecla 

18-12 Marije 

19-12 Liesanne 

20-12 Nicole 

23-12  Ellen 

 


