Algemene nieuwsbrief
Het systeem van ’t Kienderbènkske is zodanig ingesteld dat jullie kind automatisch wordt
uitgeschreven op het KDV/ OKI op de dag dat jullie kind 4 jaar wordt. Indien hij/ zij door instroom
later of eerder aan de basisschool kan beginnen, horen wij dit graag, zodat wij dit aan kunnen
passen in verband met de planning.

Wijzigingen in gegevens (telefoonnummer, email e.d.) doorgeven aan kantoor
Indien er wijzigingen zijn in gegevens die relevant kunnen zijn om jullie te kunnen bereiken dan horen wij dit
graag (info@kienderbenkske.nl). Hierdoor kunnen we er op de locaties voor zorgen dat de juiste gegevens
aanwezig zijn. Jullie kunnen deze gegevens voortaan ook zelf via het ouderportaal aanpassen.
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Verjaardag
28 januari
4 maart
11 maart
14 maart
20 maart
29 maart
28 april
3 mei
13 mei
20 mei
26 mei
26 mei
21 juni
23 juni
26 juni
8 juli
14 juli
15 juli
18 juli
16 augustus
9 oktober
10 oktober
27 oktober
3 november
4 november
5 november
5 november
6 november
8 november
19 november
23 november
21 december
22 december

Verzoek van onze locaties:
Het is fijn als spulletjes (jassen, tassen etc.) voorzien zijn van
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TELEFOONNUMMERS

Hoofdkantoor (gsm)
Hoofdkantoor (vast)
KDV Well (gsm)
KDV Well (vast)
KDV Siebengewald
KDV Afferden
OKI-BSO Wellerlooi
OKI-BSO Well
OKI-BSO Siebengewald
OKI-BSO Afferden
OKI Bergen

0616197362
0478853500
0616197361
0478853500
0616193534
0644329230
0616197360
0616197357
0613139474
0613140747
0616197359

Hoofdkantoor:
Kasteellaan 14
5855
AE te Well
namen.
Tel: 0616197362
Tel: 0478853500
info@kienderbenkske.nl
www.kienderbenkske.nl
www.facebook.com/Kienderbenkske

Zomervakantie
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Carnavalsvakantie
April/mei vakantie
Hemelvaartsdag
2e Pinksterdag

VAKANTIES
OKI gesloten
09-07-2018 t/m 17-08-2018
15-10-2018 t/m 19-10-2018
24-12-2018 t/m 4-1-2019
4-3-2019 t/m 8-3-2019
22-4-2019 t/m 3-5-2019
30-5-2019
10-6-2019

KDV/ BSO gesloten

25 & 26-12-2018 (1e & 2e Kerstdag)
1-1-2019 (Nieuwjaarsdag)
22-4-2019 (2e Paasdag)
30-5-2019
10-6-2019

Met de komst van de smartphones op onze locaties is het voortaan mogelijk
om WhatsApp te gebruiken om te communiceren met ouders.
We hebben voor het gebruik van WhatsApp een aantal richtlijnen;
* Aan- en afmeldingen gaan niet via de app maar via het ouderportaal.
* Ruildagen gaan niet via de app maar via het ouderportaal..
* Overdrachten gaan niet via de app maar mondeling.
* Als er met ouders overlegd moet worden dan gebeurd dat telefonisch.
* Mededelingen die alle ouders betreft, worden in principe via de mail
gedaan. Mocht een mededeling via WhatsApp gaan dan gaat dit via een
‘verzendlijst’.
* We zorgen ervoor dat ouders geen andere telefoonnummers te zien
krijgen. We gebruiken dus geen groepsapps.

Babynieuws!
De meeste van jullie weten
het al: 2 maart 2018 is Logan
bevallen van een zoon; Kaj.
Logan is vanaf week 23 weer
terug van
zwangerschapsverlof. Zij zal
voornamelijk de dinsdag in
Afferden, woensdag in Well
en vrijdag in Siebengewald op
de KDV’s werken.
Op dit moment is Linda met
zwangerschapsverlof. Linda is
02-07-2018 uitgeteld. Zij zal
eind oktober het werk weer
hervatten.

GEEF JULLIE VAKANTIE OP TIJD DOOR!
Als jullie deze zomer op vakantie gaan of geen gebruik maken van de opvang
vanwege jullie eigen vakantie dan horen wij het graag. Jullie vakanties geef
je gemakkelijk door via het ouderportaal. Ga naar de planning van jullie
kind(eren). Kies de groene ronde button (rechtsbovenin) en selecteer
“afwezig door vakantie”. Vul vervolgens de ingangsdatum en de einddatum
in en klik op opslaan. Alvast bedankt voor jullie medewerking.
Aangezien ook onze medewerkers vakanties hebben geboekt, kan het
voorkomen dat er in bepaalde weken andere medewerkers op de groep
staan dan gewend. Wij zullen er zoveel mogelijk rekening mee houden dat
de betreffende medewerkers bekend is met de locatie / kinderen.
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LIKE onze facebookpagina:
www.facebook.com/Kienderbenkske
en blijf op de hoogte van nieuwtjes en de laatste ontwikkelingen.

Vakantie Ruben en Linda
Van 15 juli tot en met 5 augustus hebben Ruben en Linda vakantie. De aanvragen via het ouderportaal
zullen op dat moment door onze locatiemanagers worden behandeld. Zij zullen niet dagelijks de
aanvragen bekijken! Daarom nogmaals het verzoek om eventuele aanvragen / afmeldingen zo spoedig
mogelijk door te geven via het ouderportaal. Het blijft tevens mogelijk te mailen naar het emailadres:
info@kienderbenkske.nl. Deze email zal eveneens worden gelezen door onze locatiemanagers. In
bepaalde situaties kan het voorkomen dat de locatiemanagers jullie vraag niet (kunnen) beantwoorden
/ behandelen. Deze emails / vragen zullen wij na onze vakantie weer oppakken.

Incasso OKI tijdens de zomervakantie

INTERNETSITE
Binnenkort zal er een
aangepaste internetsite
van ’t Kienderbènkske
worden gelanceerd.
Houdt daarom onze
internetpagina in de
gaten:

www.kienderbenkske.nl

Ook in de zomervakantie zal de incasso van de OKI worden uitgezet. De 40
weken die worden afgenomen per jaar worden namelijk verrekend over 12
maanden. Hierdoor loopt tevens de eventuele kinderopvangtoeslag synchroon
met de incasso’s. De incasso ’s staan gepland op de 15e van de maand.

Reminder samenvoegen BSO’s tijdens de vakanties
Tijdens alle schoolvakanties wordt de BSO van Siebengewald
samengevoegd met de BSO van Afferden. Het adres van onze BSO locatie
in Afferden is langstraat 6a 5851 BE Afferden. De locatie bevindt zich in
basisschool ’t Diekske en is te bereiken via de toegangsdeur aan de
achterzijde van de school tel: 0613140747.

Verteltas
Binnen ’t Kienderbènkske zijn er verschillende Verteltassen te leen.
In de Verteltas zitten een aantal prentenboeken rondom een bepaald thema.
Zo kunnen ouders thuis met hun kind bezig zijn rondom een bepaald thema.
Verteltassen zijn er in de volgende thema’s; Naar de basisschool, Zindelijkheid, Ziek zijn,
Overlijden, Echtscheiding, Geboorte, Verhuizen, Emoties en Naar de tandarts.
Interesse in het lenen van een Verteltas? Informeer ernaar bij de Pm-ers op jullie
locatie.
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Tijdens de
zomervakantie zullen
de inloopspreekuren
vervallen op de
basisscholen. Dit
omdat de scholen
gesloten zijn. Het
inloopspreekuur op
de Samensprong en
op onze locatie in
Well zal wel
doorgaan.
Rian is ook
telefonisch
bereikbaar voor
ouders via 0636267509 of
r.keijsers@bergen.nl,
haar werkdagen zijn
maandag, dinsdag en
woensdag.
In week 34, 35 en 36
heeft Rian zelf
vakantie en kunnen
vragen gesteld
worden aan haar
collega’s. Deze zijn
bereikbaar via het
KCC van de gemeente
0485-348383.
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Handleiding kindplanner
Tijdens de introductie van onze nieuwe kindsysteem hebben wij ouders een
handleiding toegestuurd via de email. Deze “Kindplanner Ouderportaal instructie”
hebben wij nu ook toegevoegd aan het ouderportaal, zodat deze ten alle tijden
geraadpleegd kan worden. De handleiding is net als de overige formulieren terug te
vinden in het linkermenu onder het kopje “algemene documenten”.
Heeft kindplanner ook een app?
Deze vraag hebben we van diverse ouders ontvangen. Er is (helaas) geen App van kindplanner. Je kunt wel
met behulp van bijvoorbeeld de telefoon / tablet / pc naar onze inlogpagina gaan en via de instellingen
kiezen om de internetpagina aan het startscherm toe te voegen. Hierdoor creëer je als het ware een
vergelijkbaar optie als met een app.
Kindplanner en inloggen
Van enkele ouders hebben we bericht ontvangen dat men niet in kan loggen op het ouderportaal. Als dit aan
de orde is, kun je een nieuw wachtwoord aanvragen, waarna je weer in kunt loggen.
Kindplanner en inlogpagina
Wisten jullie dat op onze internetsite: www.kienderbenkske.nl een inlogmogelijkheid is opgenomen om in te
loggen op het ouderportaal. Hierdoor hoef je niet telkens via een van de verzonden emails het betreffende
internetadres te achterhalen. Zie tevens het item: “heeft kindplanner ook een app?”!
Gelijkertijd meerdere aanvragen indienen via het ouderportaal
Wisten jullie dat het heel gemakkelijk is om voor een betreffende maand meerdere aanvragen tegelijkertijd
aan te vragen. Als je in de planning op “bulk modus inschakelen” klikt, kun je eerst alle dagdelen aanvinken
waarop opvang gewenst is. Vervolgens kun je eventueel nog de tijden aanpassen.
Digitalisering formulieren
In het kader van de nieuwe AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) zijn wij
gefaseerd alle formulieren aan het digitaliseren. Deze kunnen we vervolgens inzien
vanuit het kindsysteem. Hierdoor zullen alle dossiers op termijn van de locatie
verdwijnen. Alle formulieren die van toepassing kunnen zijn, zijn terug te vinden in het
ouderportaal onder het kopje “algemene documenten”.
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Dagdelen doorgeven via het ouderportaal
Als jullie dagdelen aanvragen via het ouderportaal worden deze dagdelen, nadat deze
juist zijn opgeslagen, weergegeven in de planning. De aangevraagde dagdelen worden
groen / wit gearceerd weergegeven in de planning. Nadat wij de dagen goedkeuren
worden deze groen gearceerd weergegeven in de planning.
Afname BSO uren tijdens incidentele opvang.
Het kindsysteem is zodanig ingesteld dat men minimaal 2 uur af dient te nemen tijdens de NSO. Diverse
ouders hebben al aangegeven graag langer gebruik te willen maken van de opvang. Dit is uiteraard mogelijk.
Er wordt standaard 2 uur gereserveerd en de eventuele extra tijd wordt apart genoteerd en gefactureerd.
Het is ook mogelijk om het ouderportaal zodanig aan te passen dat ouders bij een incidentele opvang wel
zelf de uren aan kunnen passen. Hierdoor kun je de breng- en ophaaltijden zelf aangeven. Als dit voor jullie
ook een optie is dan horen wij het graag en zullen wij dit voor jullie aanpassen.
BELANGRIJKE MEDEDELING: OUDERS MET EEN FLEXIBEL BSO CONTRACT
Ouders die een flexibel contract afnemen en hun dagen vast hebben staan (bijvoorbeeld altijd donderdag
NSO tijdens schoolweken) ontvangen met ons nieuwe systeem altijd een factuur ook al is deze dag
uiteindelijk door de ouder weer afgemeld. Dit is alleen te voorkomen als ouders zelf de dagen door gaan
geven via het ouderportaal.
DAAROM HET VERZOEK OM ONS TE INFORMEREN VANAF WELKE DATUM JULLIE DE DAGEN ZELF DOOR
GAAN GEVEN VIA HET OUDERPORTAAL, ZODAT ER UITEINDELIJK GEEN UREN MEER IN REKENING WORDEN
GEBRACHT DIE NIET ZIJN AFGENOMEN.
Na de zomervakantie zullen wij namelijk geen correcties meer toepassen!
Goedgekeurde dagdelen geen bevestiging meer
Ouders die incidentele uren aanvragen, krijgen per dagdeel een bevestiging dat deze
zijn goedgekeurd of afgekeurd. Als er bijvoorbeeld 30 aanvragen worden gedaan,
ontvangt de ouder ook 30 emails met deze goedkeuring. Vanaf volgende week
(week 27) zullen wij daarom van de goedgekeurde dagdelen geen goedkeuring meer
laten versturen. Jullie ontvangen dan alleen een email als het betreffende dagdeel is
afgekeurd. Mocht je als ouder willen weten of dagen zijn goedgekeurd dan is dit altijd
terug te vinden in het ouderportaal bij de planning van het kind. Het aangevraagde
dagdeel is dan groen gearceerd.
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Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
In het kader van de nieuwe AVG zijn wij zoals aangegeven alle dossiers aan het digitaliseren
waardoor er op termijn geen formulieren meer op de locatie aanwezig zullen zijn. Wij hebben
onze privacy policy toegevoegd aan onze internetsite en het ouderportaal. Hierin staat
beschreven hoe wij met jullie persoonsgegevens omgaan. Wij zullen deze ook nog naar een
ieder versturen.

NIEUWS VAN DE OUDERCOMMISSIE!
Beste ouders en verzorgers,
Leden
Wil je weten wie de leden van de Oudercommissie zijn? Neem dan snel een kijkje op de website van ’t Kienderbènkske onder de kop
Contact & OC.
Oproep leden Oudercommissie
We zijn altijd op zoek naar nieuwe leden! Een voltallige Oudercommissie met enthousiaste leden heeft een grote meerwaarde voor
ouderbetrokkenheid bij de opvangcentra van alle 13 locaties van ’t Kienderbènkske.
Het onderbrengen van jouw kind bij ’t Kienderbènkske is meer dan een zakelijke overeenkomst. Het is een levendig samenspel tussen
kinderen, pedagogisch medewerkers en ouders, waarbij ouders niet alleen als klant gezien worden. Jij kunt een bijdrage leveren aan
de kwaliteit van jouw opvangcentrum. In alle dorpen waar ’t Kienderbènkske gehuisvest is, kun je meepraten over zaken die er in jouw
kindercentrum toe doen!
Ben je na het lezen van dit bericht geïnteresseerd om lid te worden van de Oudercommissie? Kijk dan voor meer informatie en de
oproep voor leden op de site van ’t Kienderbènkske! Voor vragen en/of opmerkingen kun je contact opnemen met
OC-kienderbenkske@hotmail.com.
Waar houden we ons mee bezig?
De Oudercommissie heeft als doel: het behartigen van de belangen van alle ouders van de kinderen op de 13 verschillende
opvanglocaties van ’t Kienderbènkske”. Onze belangrijkste verantwoordelijkheid is het bewaken van de kwaliteit van de opvang door
gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de eigenaren van ’t Kienderbènkske.
Met vriendelijke groet,
De Oudercommissie ’t Kienderbènkske

Vrijwillige ouderbijdrage namens de oudercommissie
Jaarlijks werd er ten behoeve van de oudercommissie een bijdrage geïncasseerd om diverse activiteiten te
ontplooien. De grootste financiële bijdrage werd voor de sinterklaasviering gereserveerd. Aangezien de
oudercommissie jaarlijks diverse opmerkingen ontving ten aanzien van deze bijdrage heeft de oudercommissie
besloten om vanaf dit jaar geen ouderbijdrage meer te incasseren. Het huidige budget zal nog worden ingezet
voor activiteiten die door de oudercommissie als zodanig zijn vastgesteld. De oudercommissie zal gaan
inventariseren welke activiteiten zij naar de toekomst willen ontplooien en hoe dit vorm te kunnen geven.
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Oproep van onze BSO locaties
Als ouders grote doeken / lakens over hebben waar zij niets meer mee doen dan zijn
deze welkom op onze BSO’s.

Incidentele opvang / ruildag

Het BSO
kienderkamp vindt
deze
zomervakantie
plaats op maandag
30-07 en dinsdag
31-07 op onze BSO
locatie in Afferden.
Aanmeldingen zijn
eventueel al
mogelijk via het
ouderportaal.

Via het ouderportaal kunnen jullie incidentele opvang aanvragen, maar ook
een ruildag aanvragen. Een incidentele opvang zal altijd apart worden
gefactureerd. Een ruildag wordt niet gefactureerd.
Zoals bekend kunnen de door jullie afgemelde dagen binnen een half jaar
worden geruild. In de planning op het ouderportaal kunnen jullie nagaan
welke dagen door jullie zijn afgemeld en deze inzetten als ruildag. Als er
uiteindelijk geen ruildagen meer zijn, kunnen jullie incidentele opvang
aanvragen. De uren van de incidentele opvang komen eveneens in
aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Aan het einde van het jaar sturen wij
ter controle de eindafrekening naar de belastingdienst. Als er meer uren zijn
afgenomen dan aangevraagd zal hierop een verrekening plaatsvinden.

Oproep
Vanaf 4 kinderen kunnen wij dagdelen / dagen openen waarop de opvang op dit moment nog gesloten is.
Bijvoorbeeld het KDV in Afferden op de vrijdagen of het KDV in Siebengewald op de woensdagen, maar
bijvoorbeeld ook de BSO op de woensdagen in Well enz. Hiervoor dienen wij te weten of er behoefte is voor
opvang op deze dagen / dagdelen. Enkele ouders staan hiervoor reeds op een wachtlijst. Mocht er aanvullende
interesse zijn, laat het ons weten en wij zullen jullie informeren indien de mogelijkheid zich uiteindelijk
voordoet om te bekijken of de opvang nog steeds wenselijk is.

We wensen iedereen
een hele fijne zomervakantie!
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