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Afsluiting van het kalenderjaar
Aan het eind van het kalenderjaar ontvangt u op de valreep van het oude
jaar nog een nieuwsbrief van ons.
De start na de zomervakantie was gelukkig weer een beetje zoals we dat
gewend waren, de peuters mochten komen, de ‘juffen’ waren er klaar voor.
Helaas mocht u als ouder nog niet mee naar binnen, maar zoals alles went,
wende dit ook.
Er is hard gewerkt. Peuters kwamen voor het eerst en peuters namen
afscheid omdat ze klaar waren voor de volgende stap, de basisschool.
Sinterklaas bracht via een videoboodschap een bezoek of stuurde zijn pieten
naar de zalen toe.
Ook het kerstfeest werd aangepast gevierd, zonder ouders.
En toen, eigenlijk geheel onverwacht, moesten we weer dicht. Waren de
zalen weer leeg en missen we de peuters op onze zalen. Hopelijk blijft het bij
de eerste twee weken in het nieuwe jaar, zeker weten doen we dit niet, we
houden u op de hoogte.
En dan nu kerstvakantie. Een periode van rust en bezinning, maar ook van
familiebezoek en samenzijn. Helaas zal dat laatste er anders uitzien dan we
gewend zijn, maar het belangrijkste blijft, namelijk dat wij de geboorte van
Jezus mogen vieren.
Want een Kind is ons geboren
Een Zoon is ons gegeven
Op Zijn schouders is de heerschappij
Van een eeuwig, zalig leven
Hij wordt overal genoemd
Een Wonderbare Raadsman
Om Zijn wijsheid reeds geprezen
Een sterke God, die alles kan
Ook is Hij onze Vader
Niet gebonden aan de tijd
En een machtige Vredevorst
Tot in de eeuwigheid

Administratie
Administratie
Sinds januari 2020 heeft SPCP Nunspeet de administratie overgenomen van Korelon en hebben wij
het in eigen beheer. Wij hopen dat alles voor u naar tevredenheid is verlopen en dat dit ook voor het
komende jaar het geval mag zijn. Mocht u vragen hebben dan kunt u mailen naar
administratie@spcpnunspeet.nl

Uurtarief
Landelijk zal het uurtarief voor de peuteropvang met ingang van 1 januari 2021 omhoog gaan. Wij
houden de richtlijn aan die de gemeente Nunspeet heeft opgesteld. Dit houdt in dat het uurtarief
m.i.v. 1 januari 2021 uitkomt op € 9,08 per uur; vorig jaar was dat € 8,78 per uur.

Kinderopvangplaats
Heeft u recht op Kinderopvang toeslag (KOT) dan is het belangrijk dat u de Belastingdienst voor 2021
de juiste gegevens doorgeeft. Ook wanneer er wijzigingen hebben plaatsgevonden in uw inkomen.
Dit kunt u doen door uw gegevens aan te passen via www.toeslagen.nl
Belangrijk is dat u het nieuwe uurtarief (€ 9,08) wijzigt en indien nodig de opvang uren per 1 januari
2021 doorgeeft.
Hieronder een berekening van het aantal uren dat u per week en maand afneemt:
Hoe vaak komt uw peuter
1 ochtend
2 ochtenden
3 ochtenden
4 ochtenden
5 ochtenden

Aantal uren speelzaal per week
3,5
7
10,5
14
17,5

Aantal uren speelzaal per maand
11,67
23,33
35
46,67
58,33

Wij adviseren u om, indien nodig, het aantal uren per maand naar beneden af te ronden. Het zou
vervelend zijn als u na het doorgeven van de definitieve uren nog een naheffing ontvangt.
Subsidieplaats
Wanneer u gebruik maakt van een gesubsidieerde plek en er hebben wijzigingen plaatsgevonden in
uw inkomen, dan adviseren wij u om de meest recente inkomensverklaringen van beide
toeslagpartners naar ons te mailen. Aan de hand van het jaarinkomen heeft de gemeente Nunspeet
een ouderbijdrage per maand vastgesteld. Hieronder kunt u zien wat de bijdrage m.i.v. 1 januari
2021 is. Let op: in de tabel gaat de gemeente standaard uit van 7 uur per week peuteropvang.

Oudercommissie
Marieke van Veen – De Kabouterhof
Patrick Vos – De Kikkerhof
Agaath Jongerius – De Vlinderhof
De oudercommissie is voor het eerst bijeen geweest. Het was goed elkaar eindelijk te ontmoeten.
We hebben verschillende zaken besproken.
Onder andere het aanbod van fruit op de zalen.
Vanaf 1 januari zal er op elke zaal, naast drinken en een koekje, fruit worden aangeboden. Dit past in
de huidige tijd van een verantwoord aanbod. De pilot die we gedraaid hebben, was een groot succes,
zowel bij de kinderen als bij hun ouders.
Ook hebben we gesproken over hoe ons nieuwe logo eruit zou moeten zien en welke slogan bij ons
zou passen.
Willen wij ons profileren, dan zullen we duidelijker uit moeten stralen wie wij zijn en waar wij voor
staan.
Het resultaat:

Wij omarmen al onze peuters, iedereen hoort erbij, zoals Jezus ons voorleefde.
Dit komt ook tot uitdrukking in onze slogan: “Ieder kind geliefd en gezien”.
Geliefd en gezien door onze Hemelse Vader en door alle medewerkers van onze zalen.

Personeel
Na de zomer zijn wij gestart met een aantal nieuwe collega’s.
Op de Vlinderhof is Deborah van den Helder erbij gekomen. Zij is er in september bij gekomen op de
dinsdagochtend en zal vanaf februari ook de donderdagochtend gaan werken. Deborah heeft haar
plek al helemaal gevonden en we zijn blij met haar inbreng.
De Kabouterhof mochten we een ‘oude’ bekende begroeten; Boudewina Hulter. Zij valt in voor
Thirza. Thirza was na de zomer nog niet voldoende hersteld om te gaan starten en voorlopig zal ze
haar werkzaamheden ook niet hervatten omdat ze nu in verwachting is van haar eerste kindje.
Boudewina blijft de twee ochtenden op de Kabouterhof werken en daarnaast is ze beschikbaar om in
te vallen en u begrijpt, daar zijn wij heel blij mee.
Ook op onze invallijst hebben we een nieuwe naam staan: Manon Visser. In de afgelopen periode is
ze al een aantal keren op de Kabouterhof geweest. We zijn blij dat we haar aan ons team hebben
kunnen toevoegen.

Scholing
Naast het werk op de zalen, is scholing, nascholing en professionalisering een belangrijk onderdeel
van het werk.
Regelmatig zitten de medewerksters per zaal bij elkaar en daarnaast zitten we ook met alle zalen
samen om o.a. onze werkwijze, pedagogisch handelen, documenten en het VVE aanbod te
bespreken.
Er zijn twee scholingsmomenten in 2021 gepland waarbij ons peutervolgsysteem van Konnect en het
VVE aanbod aandacht krijgen.
Daarnaast hebben alle collega’s begin november hun certificaat Kinder-EHBO en BHV weer
vernieuwd.

De beloofde compensatie vanuit de overheid
De beloofde compensatie voor ouders die gebruik maken van gemeentelijke subsidie vanuit de
gemeente Nunspeet, laat op zich wachten. De eerdere belofte dat het voor de zomervakantie zou
worden terugbetaald, is niet nagekomen. Daarna kwam het bericht dat het in september afgehandeld
zou worden. Helaas is het daarna opnieuw doorgeschoven.
De laatste berichten zijn dat het nu bij de Raad ligt en dat de verwachting is dat het niet lang meer gaat
duren.
Nu we opnieuw te maken hebben met een lock down, wordt er opnieuw een beroep op u gedaan om
de betalingen door te laten gaan.
Ook voor deze periode zal er een compensatie plaats gaan vinden. Deze toezegging is al gedaan. U
begrijpt dat wij geen invloed hebben op het tempo van uitbetaling hiervan.

Openingstijden en ruimte op de zalen

De aanmeldingen voor alle zalen lopen binnen. Dat is fijn. Mocht u vragen
hebben, neem dan gerust contact met ons op.

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

De Vlinderhof is sinds een aantal maanden ook op donderdag volledig
open.
Voor de Kikkerhof zijn we aan het onderzoeken of deze ook op
dinsdagochtend open kan gaan. Mocht u hier belangstelling voor hebben,
neem dan contact op met onze administratie.

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

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

Lock Down
Mocht u in aanmerking willen komen voor de noodopvang neem dan
contact op, zie ook de eerder verstuurde brief hierover.

Kerstvakantie
Samen heeft nog nooit zoveel betekenis gehad als dit jaar
Laten we momenten dat we samen kunnen zijn koesteren.

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

We wensen u/ jullie heel veel ‘samen’ in het nieuwe jaar.
Administratie

Gezegende kerstdagen en een goed en gezond 2021!

administratie@spcpnunspeet.nl

Bestuur
lianlobbezoo@spcpnunspeet.nl

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

