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Overschoentjes  

Na een hele mooie zomer, is inmiddels de herfst weer in aantocht. Graag willen wij 

jullie vragen om, bij regenachtig weer, de overschoentjes (in de voorhal) te gebruiken 

zodat we de inloop van vuil zoveel mogelijk voorkomen. Dank jullie wel! 

Personeelsfoto’s  

Onlangs zijn er nieuwe personeelsfoto’s van alle medewerkers van de Grabbelton 

gemaakt. Deze zullen binnenkort op onze website worden geplaatst.   

Verlengen van dagopvang  

Op het moment dat uw kind 4 jaar geworden, maar nog niet naar school kan, is het 

mogelijk om de dagopvang te verlengen. Uw kind kan dan gebruik blijven maken van 

de vertrouwde dagopvang met bekende pedagogisch medewerkers. U blijft hierbij 

recht houden op kinderopvangtoeslag totdat uw kind naar de basisschool gaat. De 

dagopvang stopt namelijk pas op het moment dat uw kind het basisonderwijs gaat 

volgen. Dus als uw kind in januari t/m juli vier jaar wordt en het kind pas in het 

nieuwe schooljaar naar het basisonderwijs gaat, behoudt u het recht op 

kinderopvangtoeslag. Omdat de plaatsingsovereenkomst eindigt op het moment dat 

uw kind vier jaar wordt, schrijven wij de kinderen op hun vierde verjaardag 

automatisch uit. Het is dus van groot belang dat u tijdig aan de kindplanning 

doorgeeft wanneer u gebruik wilt maken van deze verlenging via 

planning@degrabbelton.nl  

Automatische desinfectie dispenser  

Omdat het ontsmetten van de handen op dit moment zeer essentieel is, zal er 

binnenkort op de locaties Oosteinde, Heilige Geeststraat en Hazelaar bij elke ingang 

een automatische alcoholdispenser staan. Dit is dus handsfree en daarmee 

hygiënischer in gebruik.  

Mondkapjes 

Zoals u in het nieuwsbericht van 2 oktober jl. heeft kunnen lezen, vragen wij ouders 

om tijdens het brengen en halen van de kinderen in de openbare, centrale ruimtes 

een mondkapje te dragen. Wij verzoeken u vriendelijk hiervoor zelf zorg te dragen.  

Informatie via de app 

Graag willen wij u erop wijzen dat alle informatie voortaan de app zal worden 

verstuurd. We sturen dus geen berichten meer via de app én de mail. Om geen 

belangrijke informatie te missen, willen we u daarom dringend verzoeken om de app 

te downloaden (als u dat nog niet gedaan heeft) en de berichtgeving goed in de gaten 

te houden.  
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Agenda vergaderingen en evenementen 

 

Datum vergaderingen/evenement 

30 sept t/m 11 oktober Kinderboekenweek  

19 t/m 23 oktober Herfstvakantie 

 

 

 

Verjaardagen medewerkers 

 

Datum Naam medewerker 

03 oktober Anita 

19 oktober Hanneke 

20 oktober Ilse (kindplanning) 

28 oktober Wafae  

 

Nieuws van buiten 

 

 

 

 

Wil jij nog heel lang een fitte en CooLe ouder zijn voor je kind? 

Meld je dan aan voor het CooL-programma. Dit is een programma, volledig 

vergoed uit de basisverzekering, onder begeleiding van een leefstijlcoach 

voor mensen met een te hoog gewicht, waarbij naar een verandering van je 

leefstijl wordt toegewerkt door middel van kleine haalbare stapjes, die passen 

in jouw leven als ouder. Het uiteindelijke doel is het bewerkstelligen van 

gewichtsverlies, het verbeteren van lichamelijke fitheid, het realiseren van 

gezondheidswinst en het verbeteren van de kwaliteit van leven.  

Heb je interesse, neem dan contact op met Fysio Braakhuizen en vraag naar Judith 

Delescen. Dit kan via nummer 040-2860797 of via de mail info@fysiobraakhuizen.nl 

Voor meer informatie zie onderstaande links: 

https://www.fysiobraakhuizen.nl/leefstijl-coaching/cool-programma-leefstijl/ 
https://www.fysiobraakhuizen.nl/leefstijl-coaching/individuele-
leefstijlcoaching/ 
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‘Leer te durven’; online training voor kinderen met 

angstklachten 

De Open Universiteit is bezig met een onderzoek over 

angstklachten. In het kader van dit onderzoek kunnen kinderen tussen 8 en 13 jaar 

deelnemen aan een gratis training. De Basis van de online training is de evidence 

based (bewezen werkzame) groepstraining voor angstige kinderen ‘Leer te Durven!’ 

van dr Ellin Simon en prof. Dr. Susan Bogels. Deze training wordt toegepast in 

psychologenpraktijken. ‘Leer te Durven!’ is doorontwikkeld naar een online versie. Via 

internet kunnen namelijk veel meer kinderen bereikt worden. De inzet is om 

vroegtijdig te kunnen ingrijpen. Om angstige kinderen zo vroeg mogelijk leren minder 

bang te zijn.  

Trainingen afstemmen op kind 

Het onderzoek is erop gericht bewijs te vinden dat de training ook in online vorm 

werkt. Verder onderzoeken we hóe de training werkt bij kinderen. Zo kunnen we 

bestaande oefeningen en technieken verbeteren. Kijk voor meer informatie en 

aanmelden op de website: https://leertedurven.ou.nl/index.html  

 

 

Nieuwe app voor wijzigen kinderopvangtoeslag 

Ouders kunnen sinds 2 juli met een app de gegevens over hun 

kinderopvangtoeslag makkelijk bijhouden en bijwerken. 

Gebruikers van de app krijgen een melding als gegevens mogelijk 

niet meer actueel zijn, met het verzoek deze aan te passen. Zo 

helpt de Belastingdienst/Toeslagen ouders bij het voorkomen dat zij achteraf 

kinderopvangtoeslag moeten terugbetalen.  

De app is een aanvulling op de bestaande dienstverlening van de 

Belastingdienst/Toeslagen. Meer uitgebreide handelingen blijven via Mijn toeslagen 

lopen. Zoals het aanvragen van de kinderopvangtoeslag of het definitief stopzetten 

ervan.  

Met de app kunnen ouders eenvoudig informatie doorgeven die van invloed is op de 

hoogte van hun kinderopvangtoeslag. De app is bedoeld voor veelvoorkomende 

wijzigingen. Het gaat om bijvoorbeeld het inkomen van de ouder(s) en het aantal 

uren dat een kind naar de opvang gaat. De mogelijkheden van de app worden 

geleidelijk uitgebouwd.  
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