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GGD inspectie Peuteropvang 

Op 17 maart jl. heeft de Peuteropvang locatie de Boomgaard een GGD inspectie 

gehad. Omdat de inspectie vanwege de coronamaatregelen niet op de locatie plaats 

kon vinden, is er telefonisch contact geweest met de pedagogisch medewerkers en de 

locatiemanager.  

 

We zijn er trots op dat onze medewerkers aan de hand van telefonische interviews 

hun betrokkenheid en passie kenbaar konden maken aan de GGD inspecteur. 

 

 

Toestemmingsformulier via het ouderportaal en de ouderapp 

Per 1 mei a.s. is het mogelijk om via het ouderportaal en de ouderapp voor elk kind 

toestemming te geven. Als u een wijziging doorvoert of een toestemming intrekt, is 

het fijn dat u de medewerkers hiervan op de hoogte brengt middels een bericht in de 

ouderapp. De medewerkers krijgen hier dan een melding van en zijn zo direct op de 

hoogte.  

Mocht u de toestemming nog niet ingevuld hebben via het ouderportaal of de 

ouderapp dan vragen wij u om dit alsnog te doen.  

 

Verlengde peuter- en dagopvang 

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

mogelijk om de peuter- en/of dagopvang te verlengen. Uw kind kan dan gebruik 

blijven maken van de vertrouwde opvang met bekende pedagogisch medewerkers. U 

blijft hierbij recht houden op kinderopvangtoeslag totdat uw kind naar de basisschool 

gaat. De opvang stopt namelijk pas op het moment dat uw kind naar de basisschool 

gaat. Dus als uw kind voor de zomervakantie 4 jaar wordt en pas in het nieuwe 

schooljaar naar school gaat, behoudt u het recht op kinderopvangtoeslag. Omdat de 

plaatsingsovereenkomst eindigt op het moment dat uw kind 4 jaar wordt, schrijven 

wij de kinderen op hun 4e verjaardag automatisch uit. Het is dus van groot belang dat 

u tijdig aan de planningsmedewerkers doorgeeft wanneer u gebruik wilt maken van 

deze verlenging via plannig@degrabbelton.nl 

De planningsmedewerkers zullen zo snel mogelijk bekijken of de opvang verlengd kan 

worden. 
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Ruilingen 

Met ingang van 6 september a.s. is het weer mogelijk om ruilingen en (incidentele) 

extra dagen aan te vragen. De voorwaarden hiervoor staan beschreven in onze 

huisregels (door de maximale bezetting op de groepen, is het helaas niet altijd 

mogelijk om de ruilaanvragen te kunnen accorderen).   

Omdat het lange tijd niet mogelijk was om ruildagen in te zetten, hebben wij besloten 

dat het restant aan ruildagen over 2021 meegenomen kan worden naar 2022. Het 

ruiltegoed over 2020 komt hiermee per 31 december a.s. te vervallen.   

Houd er rekening mee dat er tijdens de volgende sluitingsperiodes geen ruiltegoed 

heeft opgebouwd (u heeft hiervoor immers de volledige compensatie ontvangen): 

Dagopvang 

- Van 16 maart 2020 t/m 7 juni 2020 

- Van 16 december 2020 t/m 7 februari 2021 

Buitenschoolse opvang: 

- Van 16 maart 2020 t/m 7 juni 2020 

- Van 16 december t/m 18 april 2021 

 

Zonbescherming 

Nu het (hopelijk binnenkort) weer zonniger wordt, zullen de kinderen weer veel  

buitenspelen. Wij gaan er bij mooi weer vanuit dat kinderen thuis worden 

ingesmeerd. Daarnaast is het fijn als kinderen een pet of hoed meenemen. Mocht uw 

kind een zonneallergie hebben of specifieke zonnebrand gebruiken (i.v.m. allergieën), 

dan verzoeken we u om zelf zonnebrand mee te nemen. 

 

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 af te melden. Pedagogisch 

medewerkers hoeven dan niet onnodig op kinderen te wachten. Tevens kunnen wij 

medewerkers die op deze dag verlof willen opnemen, tijdig informeren. Wij rekenen 

op uw medewerking. 
 

 

Kennismaken met tennis 

Maak nu kennis met tennis! 

Tennis is een sport die je tegen elkaar, maar ook heel goed met elkaar kunt doen. 

Wil jij komen tennissen bij tennisvereniging TC de Helze?  

Schrijf je dan nu in voor 2 kennismakingstrainingen! 

Een racket heb je nog niet nodig, deze hebben wij voor jou. 

 

- training op donderdag & vrijdag 

- kosten €10,- 

 

Schrijf je nu in via onderstaande link: 

https://top-serve.nl/TCdeHelzekennismakingslessen  

   

 

 

https://www.degrabbelton.nl/storage/app/media/formulieren/huisregels-2020-definitieve-versie.pdf
https://www.degrabbelton.nl/storage/app/media/formulieren/huisregels-2020-definitieve-versie.pdf
https://top-serve.nl/TCdeHelzekennismakingslessen


 
Agenda vergaderingen en evenementen 

 

Datum vergaderingen/evenement 

07-06 Vergadering oudercommissie Grabbelton 

09-06 Buitenspeeldag 

20-06 Vaderdag 

28-06 Modderdag 

 

Verjaardagen medewerkers 

 

Datum Naam medewerker 

06-06 Sabine 

13-06 Lisa 

14-06 Delilah 

17-06 Joan 

19-06 Ilse (locatiemanager) 

20-06 Demi 

23-06 Wilma 

30-06 Yvanka 

27-06 Leo 

 


