
  
 

 

 

 
 
Beste ouders, verzorgers, 
 
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van maart 2019. Wij wensen u veel leesplezier. 
 
Nieuwe uitdaging voor Linde 
Linde, zij werkt op de BSO Brabantlaan heeft helaas het besluit genomen om bij een andere 
kinderopvang te gaan werken. Zij start per 1 april bij de agrarische kinderopvang Het Snuitje in 
Veghel. Wij wensen haar veel succes te met haar nieuwe uitdagende baan.  
 
Chantal 
Chantal is momenteel de opleiding pedagogisch beleidsmedewerkster en pedagogisch coach aan het 
volgen. Hierdoor zal zij niet meer op de groep De Rupsjes als pedagogisch medewerkster staan, maar 
wel regelmatig op elke groep aanwezig zijn om de pedagogisch medewerksters te ondersteunen en 
te helpen met mogelijke vragen.  
 
Eveline 
Afgelopen vrijdag is Eveline geopereerd aan haar knie. De verwachting is dat zij in mei weer aanwezig 
zal zijn. Wij wensen haar een spoedig herstel.  
 
Joyeux, ouderavond omtrent positief opvoeden 
Op 11 april organiseren wij een ouderavond omtrent positief opvoeden. Joyce Vlamings, pedagoge 
met specialisatie in de opvoedadvisering, zal deze avond tips, tops en advies omtrent het positief 
opvoeden. Dit belooft een interactieve avond te worden, waarbij de vragen van ouders centraal 
staan. De inloop is vanaf 19.30 uur  en de avond start om 20.00 uur. Deze zal duren tot 22.00 uur. U 
kunt zich opgeven via rob@kinderopvangonderdepannen.net 
Graag tot dan.  
 
Wanneer uw kind ziek is 
We merken dat er weer steeds vaker kinderen worden gebracht die niet lekker zijn, ziek zijn of ziek 
zijn geweest. Dit wordt ook vaak niet gecommuniceerd naar onze pedagogisch medewerkers. Wij 
vinden het als kinderopvang heel erg belangrijk om te weten hoe het met uw kind gaat! Onze 
leidsters kunnen hier dan beter op inspelen en rekening houden met de situatie. We snappen dat het 
erg vervelend is als uw kind ziek is als u moet werken maar wij willen het beste voor uw kind en dan 
is de beste plek voor een ziek kind toch thuis. Wij denken graag met u mee om te zoeken naar een 
oplossing.  
 
Het is niet de bedoeling dat u uw kind brengt met een zetpil! Op die manier kunnen de leidsters niet 
inspelen op de behoefte van uw kind. Daarbij is koorts niet altijd een graatmeter. Wanneer een kind 
niet mee kan draaien met de groep en de leidsters ervan overtuigt zijn dat uw kind op dat moment 
het beste thuis af is, kiezen ze er soms voor om de ouder te bellen en het kind op te laten halen. Wij 
gaan er van uit dat u hierbij op de deskundigheid van onze leidsters vertrouwt. Als u gebeld wordt 
met het verzoek om uw kind op te halen dient u binnen en uur aanwezig te zijn.  
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Oudercommissieleden gezocht 
Kinderopvang Onder de Pannen heeft een actieve oudercommissie die meedenkt over het beleid en 
een adviserende rol omtrent het prijsbeleid. Voor de groepen van de Vlindertjes en de Bloemetjes 
zijn wij op zoek naar nieuwe commissieleden. Dus heb je een kind op 1 van deze groepen, meld je 
dan aan via rob@kinderopvangonderdepannen.net En hopelijk zie ik je bij de volgende vergadering. 
 
BSO 
Op de BSO gaan wij naast onze workshops, ook uitstapjes organiseren. Vorige week zijn wij 
bijvoorbeeld naar de milieustraat geweest om te kijken waarom en op welke manier het afval 
gescheiden wordt. Vandaag gaan kinderen, ouder dan 7 jaar en die zich hebben opgegeven, kegelen. 
Ook staat de komende weken een bezoekje van de politie en een bezoek aan de brandweerkazerne 
gepland. Kortom het wordt een leuke tijd op de BSO. Je kunt je kind inschrijven via 
uitstapje@kinderopvangonderdepannen.net 
Via de mail word je op de hoogte gehouden van de activiteiten.  
 
Mocht je vragen hebben, laat het ons dan weten. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Team Kinderopvang Onder de Pannen  
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