
 

                                                                                                                                   

 
 
 
 

 
 

Bestuurlijke veranderingen 

Het is even geleden dat u een algemene nieuwsbrief van ons ontving.  
Dit heeft alles te maken met het vertrek van Rutger Lieffijn per 1 maart als 
algemeen directeur van CNS en Aart van de Poppe per 1 april als directeur 
van De Morgenster en SPCP.   
Met het vertrek van deze twee personen, namen wij binnen de SPCP 
afscheid van twee van onze bestuurders midden in een periode van grote 
onzekerheid rondom het coronavirus. 
Via deze weg wensen wij Rutger en Aart veel plezier, maar bovenal Gods 
zegen toe in hun nieuwe baan. 
 
Voor de SPCP betekent dit dat er gezocht is naar opvolgers.  Voor de functie 
van algemeen directeur van CNS zal een vacature komen; voorlopig is er een 
interim bestuurder aangenomen, te weten Henk Norder.  
Voor de andere functie ben ik benaderd. Het is vreemd om mijzelf te 
introduceren, maar in deze rare tijd van onzekerheden, is het Aart niet 
gelukt om u hiervan op de hoogte te stellen en mijn eerste prioriteit was 
kennismaken met de pedagogisch en beleidsmedewerkers van SPCP, mij te 
verdiepen in het reilen en zeilen van de peuterspeelzalen en kennis te 
nemen van alle corona maatregelen in overleg met gemeente, kinderopvang 
en de CNS scholen.  
 
Mijn naam is Lian Lobbezoo en ben 30 jaar werkzaam in het onderwijs 
waarvan 23 jaar binnen het CNS. Naast jarenlange ervaring voor 
verschillende groepen, het geven van trainingen binnen het onderwijs, ben 
ik intern begeleider van de onderbouw locatie van de Bron en heb ik als 
onderbouw coördinator de verantwoordelijkheid voor deze locatie.  
De zorg voor het (jonge) kind ligt mij na aan het hart, net als de zorg voor u 
als ouders en de zorg voor de pedagogisch medewerkers die dag in dag uit 
aan het werk zijn met uw kinderen.  
Ik kijk uit naar de samenwerking met u als ouders, met de pedagogisch 
medewerkers, beleidsmedewerkers, gemeente en bestuur van SPCP en hoop 
jullie allen zodra het kan te ontmoeten. 
Voor vragen en/ of opmerkingen ben ik te bereiken via mail 
lianlobbezoo@spcpnunspeet.nl of via de telefoon 06-10122695. Mijn 
kantoor is aan de koningin Julianastraat 25.  
 
Voor nu in deze rare tijd vol zorgen wil ik u het volgende meegeven: 
 

“Mijn hulp is van U Heer die de hemel en aarde heeft gemaakt    
Mijn hulp is van U Heer    

Schepper van alles dat leeft    
Die trouw is tot in eeuwigheid    

Die vasthoudt wat Uw hand begon    
Mijn hulp is van U Heer.” 
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Coronacrisis en het weer opengaan van de zalen 

Op dit moment zijn alle peuterspeelzalen nog gesloten tot en met 28 april ivm het coronavirus. Deze 
datum valt middenin de meivakantie. 
Na de persconferentie van dinsdagavond 21 april is duidelijk geworden dat de kinderopvang weer in 
zijn geheel open kunnen gaan.  
Dit betekent dat op maandag 11 mei alle zalen weer open gaan.  
We houden u op de hoogte. 
 

Oudercommissie 

Sinds kort is de Oudercommissie compleet; elke speelzaal is vertegenwoordigd! 
Marieke van Veen – De Kabouterhof 
Wendy Lekkerkerk – De Kabouterhof 
Patrick Vos – De Kikkerhof 
Agaath Jongerius – De Vlinderhof 
 
De SPCP  vindt het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende 
de peuterspeelzaal van hun kinderen, zoals de kwaliteit van de opvang, algemeen beleid van 
opvoeding, veiligheid of gezondheid, openingstijden, VVE-beleid, klachtenregeling en wijziging van de 
prijs van de opvang. De oudercommissie is bevoegd het bestuur gevraagd en ongevraagd te 
adviseren over de onderwerpen.                                                                                                                       
De leden vergaderen een aantal keer per jaar; als commissie onderling, maar ook met de 
bestuurder/beleidsmedewerkers.  

 

Personeel 

Thirza Schuurkamp werkzaam op de Vlinderhof is nog ziek thuis. Gelukkig gaat zij langzaam vooruit 
en is zij, toen het nog kon, al een aantal keren bij de Vlinderhof geweest. Voor nu ligt haar re-
integratie traject stil. Wij hopen dat ze dit snel weer kan gaan oppakken. Sterkte. 

Evelize de Graaf vervangt Thirza en ook nu tijdens de coronacrisis staat zij klaar om bij te springen 
waar maar nodig is op de Vlinderhof. Dank voor deze inzet.  

Tegen de zomer gaat Jantina de Bruin met zwangerschapsverlof. Gelukkig heeft ze toegezegd als 
vraagbaak op de achtergrond aanwezig te blijven en daar zijn we haar dankbaar voor.  

Ietje van de Berg heeft aangegeven na te denken over het beëindigen van haar lange carrière bij de 
Vlinderhof. De coronacrisis gooit echter roet in het eten en afhankelijk van wanneer wij weer kunnen 
gaan starten, zal zij in overleg bepalen wat haar laatste werkdag zal worden. We houden u op de 
hoogte.  

 

 
 



 

                                                                                                                                   

 
 
 
 

Administratie 

Met ingang van januari heeft SPCP de administratie in eigen beheer. Het was een flinke klus om alle 
gegevens binnen te krijgen en over te zetten in een nieuw administratiesysteem. Wat zijn voor u als 
ouders de belangrijkste veranderingen: 

· De zalen zijn 40 weken per jaar open, alleen deze weken betaalt u. Facturen worden verspreid over 
12 maanden en niet meer over 10 maanden. Dus ook in de vakanties zult u facturen  van ons 
ontvangen. 

· Er wordt niet meer een maand van te voren gefactureerd. 

· Instromen kan vanaf de eerste dag dat er op een groep een plekje vrij is en hoeft niet meer aan het 
begin of halverwege een maand 

· Hetzelfde geldt voor uitstromen; vanaf het moment dat uw kind 4 jaar wordt eindigt het contract. 
Langer/ korter blijven is mogelijk indien dit tijdig wordt aangegeven. 

Mocht u vragen hebben over de administratie dan kunt u terecht bij Judith Luijendijk: 
administratie@spcpnunspeet.nl  

Het belang van blijven betalen 

 
Vanuit het Rijk is gevraagd aan ouders of zij hun facturen van de kinderopvang door willen betalen.  
Gelukkig hebben we gemerkt dat (bijna) iedereen is blijven betalen. Dit is fijn, u heeft immers een 
contract met ons als SPCP afgesloten. Wij willen u daarom danken dat u allen aan de oproep van het 
Rijk gehoor heeft gegeven.  
 
 

De beloofde compensatie vanuit de overheid 

 
Voor de ouders die kinderopvangtoeslag krijgen is eerder al toegezegd dat hun eigen bijdrage 
vergoed wordt door het Rijk.  
De laatste berichten hierover zijn: Ouders met kinderen in de kinderopvang kunnen in juni of uiterlijk 
juli compensatie verwachten voor de rekeningen die ze doorbetalen nu de dagverblijven gesloten 
zijn. Ze hoeven daar zelf niets voor te doen.  
 
Ook ouders die gebruik maken van gemeentelijke subsidie worden gecompenseerd. Dit loopt in 
eerste instantie via de gemeente. Er wordt een compensatievoorstel gemaakt en dit voorstel wordt 
ter goedkeuring voorgelegd aan het college van bestuur. 
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Wachtlijst Kabouterhof 

 

Zoals eerder aan u gemeld is er een behoorlijke wachtlijst bij de 
Kabouterhof. Het duurt hierdoor langer eer uw kind geplaatst kan worden. 
We zijn blij met uw vertrouwen in de Kabouterhof en waarschijnlijk heeft 
de afstand van uw woning naar de speelzaal hier ook mee te maken, maar 
mocht u uw kind op korte termijn wel geplaatst willen hebben, neem dan 
contact op met Judith Luijendijk. Zij kan u precies vertellen wat de 
mogelijkheden zijn. 
 

Meivakantie 

 

Ik wens u, en allen die u lief zijn, een hele fijne meivakantie toe en hoop jullie 

en jullie kinderen na de vakantie te ontmoeten. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Kabouterhof 
Feithenhofweg 24 
8071 XB Nunspeet 
0341-257885 
dekabouterhof@spcpnunspeet.nl 

 

Maandag t/m vrijdag  
8:30 tot 12:00 uur 
 

 

De Kikkerhof 
Troelstrastraat 21 
8072 AL Nunspeet 
06-40345691 
dekikkerhof@spcpnunspeet.nl 

 
Maandag, woensdag,           
donderdag en vrijdag 
8:30 tot 12:00 uur 
 

 
De Vlinderhof 
Arthur Briëtstraat 40 
8072 GZ Nunspeet 
06-19667343 
devlinderhof@spcpnunspeet.nl 

 
Maandag, dinsdag, 
woensdag en vrijdag  
8:30 tot 12:00 uur 
 

 
Administratie 
administratie@spcpnunspeet.nl 

 

 
Bestuur 
lianlobbezoo@spcpnunspeet.nl 

 

 

Kijk voor meer informatie op 
onze website 
www.spcpnunspeet.jouwweb.nl 
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