Boefjesnieuws
april 2018
Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Met deze “Boefjesnieuws” willen wij ouders en verzorgers informeren over allerlei zaken die met
Kinderopvang Boefje te maken hebben.
Personeel
Hieronder het rooster voor de maand april.
Wijzigingen:
- Nienke werkt maandag, woensdag en vrijdag op de peutergroep. Daarnaast rijdt ze op
maandag t/m vrijdag vso ritjes.
- Mascha werkt maandag en donderdag op nso Evenaar
- Demi werkt op dinsdag en donderdag op nso Evenaar
- Angelika werkt maandag, dinsdag, donderdag op de peutergroep
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Juf Chantal
Chantal zal niet meer terugkeren bij Kinderopvang Boefje. Zij is op dit moment niet in
staat om haar werkzaamheden te hervatten.
In overleg met haar mentor van school, is besloten dat haar opleiding bij Boefje niet
kan worden voortgezet..
Wij wensen Chantal veel succes in de toekomst.
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Samenwerking Boefje en verloskundigenpraktijk Poppie
Kinderopvang Boefje en verloskundigenpraktijk Poppie werken samen!
Om dit te vieren, hebben wij onderstaande actie:
Voor de actievoorwaarden kunt u terecht bij onze website www.kinderopvangboefje.nl

Paaslunch
Op donderdag 29 maart genieten de kinderen van het
kinderdagverblijf en peuterspelen van een heerlijke
paaslunch. Dit is alleen voor de kinderen die op donderdag
aanwezig zijn.
Juf Angela
Vanaf dinsdag 3 april is juf Angela weer terug van haar zwangerschapsverlof!
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Studiedag 11 april
Op woensdag 11 april heeft kinderopvang Boefje een studiedag en is gesloten. Het team
gaat aan de slag met de wijzigingen van de Wet IKK.

Telefoonnummer BSO Evenaar en Visserspad
Wilt u een afmelding of ruildag aan de BSO doorgeven?
Dan kunt u rechtstreeks bellen of whatsappen naar het mobiele telefoonnummer.
bso Visserspad:
bso Evenaar:

06-28837102
06-81469331

Klachtenregeling
Wijzigingen betreft de klachtenprocedure, kunt u vinden op de website onder
het kopje ‘klachtenprocedure’.
Vanuit de GGD zijn wij als Kinderopvang verplicht om de ouders maandelijks op
de hoogte te houden van de klachtenprocedure. Vandaar dat het kopje
‘klachtenregeling’ maandelijks terug komt in de boefjesnieuws.
Inspectie GGD
Wilt u de laatste GGD inspectierapporten bekijken? Deze kunt u bekijken door op
onderstaande link te klikken (u wordt doorverwezen naar de website van Boefje).
Inspectierapport kinderdagverblijf/peuterspelen boefje
Inspectierapport BSO Boefje Visserspad
Inspectierapport BSO Boefje-Evenaar
Inspectie rapport peuterspelen evenaar
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Uk en Puk
Op dit moment zijn we bezig met het onderstaande thema van Puk.

Thema: Eet smakelijk!
Van:
week 13, maandag 26-3-2018
Tot:
week 6, vrijdag 5-5-2018
Seizoen: Winter
Doorgeven wijziging telefoonnummer of NAW gegevens
De leidsters lopen er wel eens tegenaan dat ouders niet bereikbaar zijn. Ouders hebben
bijvoorbeeld een nieuw telefoonnummer en zijn dit vergeten door te geven. Wilt u er aan
denken dat u veranderingen van telefoonnummers of Naam, Adres, Woonplaats gegevens
zo snel mogelijk doorgeeft aan de leidsters van de groep of via
info@kinderopvangboefje.nl
Tips voor ouders
Paasknutsels maken
1. Paas-outfit
Een zelfgemaakt shirt die je aan kan tijdens het eieren
zoeken, hoe leuk is dat! Knip een konijn of ander toepasselijk
figuur uit papier en spelt deze op een t-shirt. Laat je kind
daarna met textielverf of stift rond de randen een versiering
maken en haal dan het papier weer van het shirt af. Zo
verschijnt je kind in stijl aan de paasbrunch.
2. Ballonpret
Laat je kind een ballon omtoveren tot een paashaas,
kuikentje of paasei. Het enige dat je nodig hebt is
gekleurd karton en/of watervaste stiften.

3. Blije paashaas
Van gekleurd papier en een wc-rol maak je samen met je kind
deze vrolijke paashazen voor op de paastafel. Ook leuk om te
gebruiken als eierdop.
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4. Voor de kleintjes
Dit is ook echt iets om met kleine kinderen te doen.
Met simpele papieren bordjes en wat verf of stiften
kun je super leuke paasknutsels maken.

Verjaardagen leidsters
De Jarige Joppies in de maand april.
17 april: Mascha
Ruildagen
Indien u een ruil dag binnen dezelfde week voor uw zoon of dochter aanvraagt. Wilt u
dit dan mailen naar charity@kinderopvangboefje.nl
Doorgeven contractwijziging aan de belastingdienst
Indien er een contractwijziging (naar minder of meer opvanguren) voor uw zoon of
dochter heeft plaatsgevonden, vergeet dan niet het aantal uren te wijzigen bij de
belastingdienst. Zo voorkomt u dat naderhand geld moet terugbetalen aan te veel
ontvangen kinderopvangtoeslag aan de belastingdienst.
Zwemlessen ABC
Informatie
Bij kinderopvang Boefje kan uw kind vanaf 4,5 jaar wekelijks zwemles gaan volgen! Het
enige wat u hoeft mee te geven is zwemkleding en een handdoek. De zwemlessen worden
gegeven door zwembad de Crommenije in Krommenie door bevoegde zweminstructeurs
van Stichting Zwembaden Zaanstad (SZZ). Onder begeleiding van onze vaste
pedagogische medewerkers worden de kinderen gebracht naar zwemles en ook weer
terug gebracht naar de eigen locatie. De pedagogische medewerkers zullen de gehele
lestijd van de kinderen in het zwembad aanwezig zijn en waar nodig helpen met
omkleden. Dit geeft de kinderen vertrouwen en zorgt ervoor dat zij zich op hun gemak
voelen. Iedere les duurt 60 minuten en wordt een keer per week gegeven, ook tijdens de
korte schoolvakanties. Het volgende zwemarrangementen wordt aangeboden:
-Pakket A+B en A+B+C Heeft bovenstaande uw interesse gewekt, neem dan telefonisch
contact met ons op voor verdere informatie.
Het zwemrooster voor Boefje ziet er als volgt uit:
De A- kinderen krijgen zwemles op dinsdag van 16.15 – 17.15 uur
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De B/C-kinderen krijgen zwemles op woensdag van 15.15-16.15 uur
Wanneer zwemt uw zoon/dochter met kleding aan
A-zwemmers die met een blauw bandje in het diepe zwemmen: Iedere dinsdag (korte
broek, T-shirt en waterschoenen met sokken)
B-zwemmers: iedere woensdag (lange broek, shirt met lange mouwen en waterschoenen
met sokken)
C-zwemmers: iedere woensdag (lange broek, shirt met lange mouwen, jas en
waterschoenen met sokken erin).
* Zorg ervoor dat de kleding altijd in de zwem tas zit.
Mee zwem/kijk dagen ouder(s) en of verzorger(s) schooljaar 2018:
A-zwemmers (ouder of verzorger mag mee zwemmen op de volgende dagen):
dinsdag 22 mei 2018, dinsdag 10 juli 2018.
B/C- zwemmers (ouder of verzorger mag mee zwemmen op de volgende dagen):
woensdag 23 mei 2018, woensdag 11 juli 2018.

De tassen voor zwemles kunnen in deze bakken bij BSO Visserspad worden gedaan.
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Vanuit de oudercommissie
De oudercommissie bestaat uit onderstaande leden:
Peuterspelen Evenaar en BSO Boefje Evenaar op de Jupiterstraat:
Annelien van de Geer (moeder van Borre)
Cynthia Heuvel (moeder van Iris)
Anouk de Leeuw, (moeder van Sam en Sophie)
Kinderdagverblijf, Peuterspelen en BSO Boefje Visserspad:
Fiona Nagelhout, (moeder van Thijs en Esmee)
Cindy Wezel, (moeder van Kay)
Vanessa Nyenhuis, (moeder van Joel)
Mirjam van den Klooster, (moeder van Marit en Fenna)

Sluitingsdagen 2018
Overzicht van de gesloten dagen KDV en BSO 2018/2019:
– maandag 2 april 2018 (2e paasdag)
– woensdag 11 april 2018 (studiedag – Boefje gesloten)
– vrijdag 27 april 2018 (Koningsdag)
– donderdag 10 mei 2018 (Hemelvaartsdag)
– maandag 21 mei 2018 (2e pinksterdag)
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– maandag 24 december 2018 t/m dinsdag 1 januari 2019 (Boefje gesloten)
Binnen de gesloten dagen is maandag 31 december 2018 een studiedag .
Overzicht van de gesloten dagen Peuterspelen 2018/2019:
– maandag 26 februari t/m vrijdag 2 maart 2018 (voorjaarsvakantie)
– vrijdag 30 maart 2018 (goede vrijdag)
– maandag 2 april 2018 (2e paasdag)
– woensdag 11 april 2018 (studiedag – Boefje gesloten)
– vrijdag 27 april 2018 (Koningsdag)
– maandag 30 april t/m vrijdag 11 mei 2018 (meivakantie)
– donderdag 10 mei 2018 (Hemelvaartsdag)
– vrijdag 11 mei 2018 (dag na Hemelvaart)
– maandag 21 mei 2018 (2e pinksterdag)
– dinsdag 22 mei 2018 (3e pinksterdag)
– maandag 23 juli t/m vrijdag 31 augustus 2018 (zomervakantie)
– maandag 22 oktober t/m vrijdag 26 oktober 2018 (herfstvakantie)
– maandag 24 december 2018 t/m vrijdag 4 januari 2019 (kerstvakantie)
Binnen de kerstvakantie is maandag 31 december 2018 een studiedag .
Betreft: Peuterspelen Boefje
De schoolvakanties zijn niet meegerekend in de prijs en kunnen dus ook niet als zodanig
worden geruild met andere dagen. Wij gaan uit van 40 effectieve weken in plaats van 52.

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen en/of opmerkingen hebben dan
hoor ik het graag.
Charity Bolhoeve
locatiemanager
Kinderopvang Boefje
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