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 Nieuwsbrief  

                                         Beste ouders/verzorgers, 

*Uitnodiging  oudergesprek: 

In een eerdere brief zijn alle ouders ervan op de hoogte gebracht dat elk kind  bij 

kinderdagverblijf Boelieboem een mentor toegewezen heeft gekregen. 

Op de locatie Boulevard zijn de mentoren van de kinderen: Barbara en Suzanne. Op de 

locatie van Gilselaan zijn de mentoren van de kinderen: Tamara en Annelies 

Wat houdt het mentorschap in? 

Het mentorschap houdt in dat bovengenoemde pedagogisch medewerkers de kinderen 

extra observeren en volgen/stimuleren in hun ontwikkeling. Dit gebeurt tijdens de 

dagen/dagdelen dat de kinderen op het kinderdagverblijf zijn. Hierbij wordt veelvuldig 

overlegd tussen de pedagogisch medewerkers en Annelies. 

Daarnaast wordt er gewerkt met de methode: "Kijk op ontwikkeling". Deze methode bestaat 

uit uitgebreide observatieformulieren, waarbij alle aspecten die te maken hebben met het 

kind en zijn ontwikkeling aan de orde komen. 

Alle ouders ontvangen een uitnodiging voor een oudergesprek om onze bevindingen te 

bespreken. Uiteraard is er ook de mogelijkheid voor de ouders vragen te stellen of andere 

dingen te bespreken als daar behoefte aan is. 

Omdat de observaties veel tijd in beslag nemen en het veel kinderen betreft, zullen de 

gesprekken moeten worden verspreid over een aantal weken. 

Iedereen zal binnen nu en enkele weken persoonlijk door ons worden benaderd voor het 

maken van een afspraak. 

Wanneer hieraan geen behoefte is  kan dit worden aangegeven en zullen wij dit respecteren. 

* Facturen per mail: 

Met ingang van 01-08 2019 zullen de maandelijkse facturen betreffende de kinderopvang bij 

Boelieboem  niet meer komen via de post, maar per e-mail. 

Deze e-mail incl. factuur zal verzonden worden in de eerste week van de maand erna. 

Graag ontvang ik van iedereen uiterlijk 31 mei -ter attentie van Annelies- het e-mailadres, 

waar de factuur(en) naar toe gemaild kunnen worden. 

Mijn e-mailadres is: info@boelieboem.nl 



* Beleid vaccinatie: 

Vaccinatie is al jaren een heikel punt binnen de kinderopvang.  

Het aantal gevaccineerde kinderen in Nederland daalt, wat het risico op besmetting 

verhoogt.  

Het gaat hierbij om de inenting tegen bof, mazelen en rode hond (bmr). De leeftijd, waarop 

een kind tegen bmr wordt ingeënt is 14 maanden. Deze zeer jonge kinderen lopen extra 

risico te worden besmet, omdat zij nog niet zijn ingeënt. Bovendien werkt het 

immuunsysteem van zeer jonge kinderen minder goed. 

Het standpunt van Boelieboem hierin is dat we niet willen dat (jonge) kinderen extra gevaar 

lopen door kinderen die niet zijn ingeënt.  

Dit houdt in dat het beleid van Boelieboem vanaf heden nog meer zal worden verscherpt. 

Het weigeren van niet- gevaccineerde kinderen is nu nog verboden, omdat 

kinderdagverblijven niet mogen discrimineren in hun (aanname)beleid. Wel wordt 

momenteel een wetsvoorstel van D66 onderzocht dat weigeren mogelijk moet maken. 

Nieuwe aanmeldingen: 

Bij alle kinderen die zullen worden aangemeld bij Boelieboem zal tijdens het intakegesprek 

uitgebreid aan de ouder(s) worden gevraagd of hun kind zal worden gevaccineerd. Tevens 

zal het standpunt van Boelieboem worden besproken en het belang van vaccinatie. 

Huidige kinderen: 

Bij alle huidige kinderen die onze kinderdagverblijven bezoeken willen we graag - als extra 

check- nogmaals  weten of de kinderen alle inentingen hebben gehad tot op heden.  

Als er naar aanleiding van deze brief vragen zijn, sta ik jullie graag te woord. 

Met vriendelijke groet, 

Annelies Huijskens 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Mijn kind(eren) heeft/hebben alle inentingen tot op heden              WEL /  NIET                         

gehad. 

Naam van het kind(eren)------------------------------------------------------------------------------------------ 


