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De voorstelboom van kinderdagverblijf Huisje Boompje Beestje
Lieve ouder(s) en verzorger(s),
Ik stel me graag even aan u voor.
Mijn naam is Mendy Lomans en 10 jaar geleden ben ik na mijn opleiding dit
kinderdagverblijf begonnen. Ik bemerkte dat er met name voor de mensen die
bijvoorbeeld onregelmatige uren werken in de zorg geen kinderopvang was die daarop
inspeelde.
Wij bieden daarom flexibele kinderopvang op maat.
Ook hebben wij vanaf het begin al een aparte babygroep zodat de allerkleinsten de rust,
de ruimte en de zorg krijgen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.

In deze brief wil ik mijzelf ook graag nogmaals aan jullie voorstellen. Mijn naam is Yvonne,
geboren op 1 december 1991. Woonachtig in het mooie dorp Baarlo. In januari 2012 ben
ik afgestudeerd aan de opleiding pedagogisch medewerker niveau 4. Ik heb er daarna voor
gekozen om nog verder te studeren. Zo gezegd, zo gedaan. In een halfjaar tijd ben ik dan
ook afgestudeerd als onderwijsassistent niveau 4. Daarna was ik klaar om te gaan werken.
Eerst een halfjaar bij een kinderdagverblijf met wisselend een bijbaantje en
vrijwilligerswerk bij dementerende ouderen.
Vanaf januari 2013 ben ik werkzaam bij Kinderdagverblijf Huisje Boompje Beestje.
Nadat ik 5 jaar werkzaam ben geweest als pedagogisch medewerkster en assistent leidinggevende zocht ik een
nieuwe uitdaging. In januari 2019 ben ik als HBO pedagogisch beleidsmedewerker/ coach afgestudeerd. Met trots
mag ik nu mijn collega’s coachen en ben ik werkzaam zowel op de groep als op kantoor.

Wellicht ben ik niet voor iedereen een bekend gezicht en dat kan kloppen.
Mijn naam is Karin Dorchholz, ik woon in Tegelen samen met mijn man René en samen
zijn we de trotse ouders van 3 pubers in de leeftijd van 14 t/m 18 jaar.
Ik ben sinds 2013 werkzaam op kantoor en hou me voornamelijk bezig met het
beleidswerk, de stagecoördinatie en ben ik namens de bibliotheek voorleescoördinator bij
ons mooie kinderdagverblijf . Tot 1998 was ik werkzaam als leidinggevende in de
textielbranche en ben na een ongeluk de opleiding pedagogisch werk niveau 3 gaan doen
en daarna niveau 4.
Een aantal jaren heb ik met veel plezier in de kinderopvang op verschillende groepen gewerkt en in 2019 ben ik net
als Yvonne afgestudeerd als HBO pedagogisch beleidsmedewerker/coach.

Hallo allemaal, graag wil ik mij even aan jullie voorstellen!
Mijn naam is Monita, ik ben 28 jaar en woon met mijn man Luck en onze 3 kinderen;
Esmee, Jessy en Rafael in Blerick. Nadat ik in 2011 afgestudeerd ben als Pedagogisch
Medewerker Kinderopvang niveau 3 ben ik begonnen bij kinderdagverblijf huisje boompje
beestje. Hier ben ik werkzaam op dinsdag en woensdag, voornamelijk op de vosjesgroep
(peuters) en de eekhoorntjesgroep (3+). Wanneer kinderen zich begrepen voelen en op
hun gemak zijn, staan ze er open voor om nieuwe dingen te leren.
Ik bied ze graag een veilige vertrouwde omgeving, waarin ze zich kunnen ontwikkelen.

In dit briefje stel ik mij kort voor. Ik ben Chantal 29 jaar en woon samen met mijn vriend
Jimmie en onze hond Olly in het dorpje Panningen.
In 2011 ben ik afgestudeerd als Pedagogisch werker Kinderopvang Niveau 4 en
sinds die tijd werkend in de kinderopvang en vanaf oktober 2015 bij Huisje Boompje
Beestje (babygroep). Ieder kind is uniek en dat maakt het werken met kinderen zo
bijzonder. Graag wil ik kinderen begeleiden in ieders individuele ontwikkelingsniveau en
daarbij geborgenheid en vertrouwen bieden.
Ook met de allerkleinste kindjes maak ik graag gebruik van onze unieke groene locatie!

In deze brief wil ik mijzelf graag even aan jullie voorstellen. Mijn naam is Suzan, geboren
op 30 september 1990. Woonachtig in het mooie dorp Velden.
In januari 2011 ben ik afgestudeerd aan de opleiding pedagogisch medewerker niveau 3.
Daarna heb ik de keuze gemaakt om nog een opleiding te volgen tot verzorgende IG. Deze
heb ik niet afgerond. Sinds die tijd ben ik werkend in de kinderopvang en sinds september
2017 bij Kinderdagverblijf Huisje Boompje Beestje.
Hier werk ik met veel plezier. Jullie zullen mij voornamelijk op de babygroep zien.

Mijn naam is Romy en ben 20 jaar oud. Samen met mijn ouders, broer, zus en hond Jazz
woon ik in Blerick.
In 2019 ben ik afgestudeerd als Pedagogisch medewerkster niveau 4.
Sinds juni 2019 ben ik werkend bij kinderdagverblijf Huisje Boompje Beestje.
Jullie zullen mij vooral tegen komen op mijn vaste mentorgroep ‘de vosjes’.
Ik vind het supermooi om te zien dat ieder kind zich op hun eigen manier in hun eigen
tempo ontwikkelen. Hierin wil ik graag de kinderen begeleiden.
Ook wil ik de kinderen een veilige en geborgen omgeving aanbieden.
Ik vind het belangrijk dat kinderen op een spelenderwijs in hun ontwikkeling gestimuleerd worden.
Ik ben graag samen met de kinderen buiten. We genieten dan met z’n alle van onze grote en groene buitenruimte.
Hier hebben de kinderen volop de mogelijkheid om kennis te maken met de natuur.

Mijn naam is Jenny en ben 30 jaar oud, ik woon samen met mijn hamster Vlekje in Roggel.
In mijn vrijetijd skeeler ik graag, ben ik creatief met diamond Paintings, kleuren/tekenen en
spreek ik graag af met vrienden. Ik ben in 2014 afgestudeerd als Pedagogisch medewerker
niveau 3, ik heb na die tijd gewerkt in de kinderopvang en als gastouder bij de mensen
thuis, sinds 19 augustus 2019 ben ik aan het werk bij kinderdagverblijf Huisje Boompje
Beestje op de groepen de Vosjes en de Eekhoorntjes. Mocht u nog iets willen weten dan
hoor ik dat graag.

Wellicht hebben jullie mij al rond zien lopen bij kinderdagverblijf Huisje Boompje
Beestje. Je zult me vooral tegenkomen op de Vosjes groep.
Mijn naam is Tetiana en ik ben 37 jaar oud. Samen met mijn man woon ik in Blerick. Ik ben
afgestudeerd leerkracht van de basisonderwijs en vorig jaar werkte ik nog op verschillende
basisscholen in Venlo en omgeving. In mei 2019 heb ik de VVE cursus voor pedagogisch
medewerkers afgerond. In mijn vrije tijd ben ik vooral bezig met lezen, koken of iets nieuws
leren.

Ik ben Loes 20 jaar en woon nog thuis bij mijn ouders in Neer.
Afgelopen zomer (2019) ben ik afgestudeerd als Pedagogisch medewerker Kinderopvang
niveau 3. In het nieuwe schooljaar (2019) ben ik met de opleiding pedagogisch medewerker
Kinderopvang niveau 4 gestart, hierbij ga ik 1 dag naar school en daarnaast werk ik bij
kinderdagverblijf Huisje Boompje Beestje!
Ik vind het leuk om met de kinderen te werken om de enorme groei te zien die de kinderen
maken. Ieder kind ontwikkeld zich op eigen tempo en wil ik ze graag bij helpen en hierbij
bied ik de veiligheid.
Onze oudercommissie bestaat uit 3 ouders. Zij vertegenwoordigen alle ouders van de
kinderen bij kinderdagverblijf Huisje Boompje Beestje.
Het doel van een oudercommissie is om in samenwerking met de organisatie de kwaliteit
van de opvang te behouden en verbeteren. Tevens kan de oudercommissie een rol spelen
in de communicatie met ouders. Dankzij het medezeggenschaprecht (adviesrecht) van de
oudercommissie dat is vastgelegd in de Wet kinderopvang, heeft de oudercommissie
inspraak en dus invloed op diverse aspecten van de opvang.
Een oudercommissie adviseert de opvangorganisatie gevraagd en ongevraagd over
de adviesonderwerpen die in de Wet kinderopvang zijn vastgelegd. Tijdens vergaderingen worden adviesaanvragen
van de opvangorganisatie behandeld en worden adviezen geformuleerd.
Daarnaast onderhoudt de oudercommissie contact met de ouders, de organisatie en de GGD.
Veel oudercommissies organiseren themabijeenkomsten, ouderavonden en/of activiteiten voor de Dag van de
Pedagogisch Medewerker.
De taken van de oudercommissie worden officieel vastgelegd in een medezeggenschapsreglement.
Alleen samen krijgen we Corona onder controle!
De corona uitbraak richt flinke financiële schade aan.
Bedrijven liggen stil, werknemers worden nar huis gestuurd en zelfstandigen zitten zonder opdrachten. Toch springt
de overheid soms bij.
Compensatie kosten kinderopvang
Laatste update: dinsdag 31 maart 2020.
De kinderopvanglocaties zijn t/m 28 april gesloten om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Alleen
kinderen van ouders met een cruciaal beroep worden nog opgevangen. Alle ouders worden gevraagd de factuur
voor de kinderopvang wel te voldoen.

Het is van groot belang dat de kinderopvang in staat wordt gesteld om kinderen van ouders met een cruciaal beroep
opvang te bieden. Ook moet voorkomen worden dat door deze crisis een deel van de kinderopvang – door gebrek
aan inkomsten – omvalt. Bovendien behoudt u uw recht op kinderopvangtoeslag alleen als u de factuur betaalt en
blijft ook uw plek behouden als de kinderopvang weer regulier opengaat.
Voor álle ouders die normaliter gebruik maken van kinderopvang en die gevraagd worden om hun factuur ook nu
volledig te betalen. Dit geldt óók voor ouders in cruciale beroepen. Mocht de sluiting van de kinderopvang worden
verlengd dan kan de overheid besluiten om ook de regeling te verlengen.
Er worden ook nog andere opties voor de uitvoering van de terugbetaling bekeken. De regeling wordt op dit
moment nog nader uitgewerkt.
Hierover is echter nog geen uitsluitsel gegeven. De regeling wordt verder uitgewerkt door het ministerie van
SZW, Belastingdienst/Toeslagen, Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke
Kinderopvang en BOinK.
U dient t.z.t. zelf toestemming te geven voor het delen van informatie m.b.t. de door u ontvangen
kinderopvangtoeslag met de kinderopvangorganisatie of andere partijen. De wijze waarop dit gaat gebeuren wordt
nog nader uitgewerkt.
Verdere details zijn nog niet beschikbaar, wij informeren u zo spoedig mogelijk. Volgt u ook de websites van
genoemde organisaties.
Nog een tip voor thuis…..
Kijk op onderstaande link voor leuke activiteiten om te doen met de kinderen.
https://www.zwijsen.nl/inspiratie/gratis-werkbladen-met-activiteiten-voor-peuters
Nog een lieve groet vanuit hier!!
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