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Prijswijziging 2020  

Als gevolg van de wijzigingen in de kwaliteitseisen betreft de wet 

kinderopvang en de huidige inflatie is een prijswijziging noodzakelijk. (wet IKK) 

De prijswijziging zal in gaan vanaf 1 januari 2020. 

De verhoging van het rijk gaat(kinderopvangtoeslag) mee in deze waardoor 

verhoudingen een degelijk en klein verschil zullen laten zien in deze. Het rijk zal 

een uurtarief van € 8,17 gaan vergoeden per uur.   

De prijzen per arrangement zullen met €0,10 cent stijgen en er als volgt uitzien: 

52 weken wordt € 8,20 per uur  

49 weken wordt € 8,40 per uur  

40 weken wordt € 8,60 per uur  

Extra Flex opvang wordt € 8,95 per uur 

 

De komende tijd zal kinderopvang De Basis gaan investeren in de volgende 

kwalitatieve veranderingen: 

 Er zullen nieuwe groepsmaterialen komen 



 Bijscholing van leidsters ten opzichte van de taalleis 3F, EHBO, BHV en 

een babycursus specifiek werken met baby’s.  

 Het aanbieden van zuigelingenvoeding: Hero 1 & 2 maar ook Nutrilon 

1& 2 (de standaardversie) zullen door de ouders niet meer hoeven te 

worden meegegeven. Vanaf Januari 2020 zullen we deze zelf inkopen.   

  

Jaaropgave 2019 

Eind Januari 2020 zullen alle Jaaropgaves gemaakt en verstuurd gaan 

worden.    

 

Naamverandering! Bij De Krijgertjes!    

De groep De Krijgertjes krijgt per 1 januari 2020 een nieuwe naam en zal als 

volgt gaan heten: 

De Pilootjes. 

 

De dag van de leidster. 

Namens het gehele team willen wij u graag bedanken voor alle geweldige 

attenties die we hebben ontvangen! Het was werkelijk een geweldige dag! 

 

Jubileum!  

Kinderopvang De Basis bestaat 5 jaar! Dit wordt natuurlijk mogelijk gemaakt 

door het gehele team dat zich dagelijks wil inzetten met veel liefde en 

aandacht voor de kinderen. Cheryl Raaijmakers is op 16 -10-2014 in dienst 

getreden en toont deze liefdevolle en toegewijde inzet dan ook al 5 jaar!  

De kinderen zijn altijd erg blij Cheryl weer te zien maar wij als team kunnen 

ook niet meer zonder haar. Cheryl is immers nooit te laat en heeft altijd 

goede raad! Het 5-jarig bestaan en Cheryls inzet is niet onopgemerkt 

gebleven en dit was reden voor een feestje!  

 

Halloweenparty! 

31 oktober ’19 willen we in de gymzaal een Halloweenfeestje gaan houden 

om 9:30 uur. Komt je kind die dag niet standaard naar de opvang? Ook dan 

zijn de kinderen van harte welkom om in het gezelschap van een ouder of 

verzorger mee te feesten!  Kom verkleed en feest mee! We zullen met 

gezellige muziek, spelletjes en knutselactiviteiten aanbieden. Trick or treat kan 

natuurlijk niet uit blijven, daarom zullen er ook volop snacks aanwezig zijn! 

 

 



Elf on the shelf! 

Kent u Tim nog van vorig jaar? In dit Amerikaanse gebruik komt er een kerst-

elf ongeveer drie weken voor kerst dagelijks kijken of de kinderen zich goed 

gedragen. Overdag lijkt Tim een gewone pop maar in de avond komt hij tot 

leven…. Dit moet natuurlijk om verslag uit te kunnen brengen aan de 

kerstman maar oh, oh, oh, wat haalt die elf toch af en toe een streken uit 

zeg! Wat hebben we afgelopen jaar een gezellige tijd gehad met Tim! We 

hopen hem dit jaar weer tegen te komen!  

 

 

Sinterklaasviering 

Ook is er even contact gelegd met Sinterklaas, hij komt dit jaar op 23 

november de kinderen weer bezoeken op kinderdagverblijf De Basis! 

Gezien de Sinterklaasviering op een zaterdag valt en u ook familie, vrienden 

of kinderen die niet op de opvang spelen mee mag nemen volgt er nog een 

uitnodiging in deze zodat u als ouder weet wat er aangeboden wordt deze 

dag.   

 

Kerstontbijt 

Een lekker kerstontbijt, wie lust dat nu niet? Op 23 en 25 december 2019 gaan 

wij er weer een heerlijk ochtendje van maken met heerlijk en feestelijke 

kersthapjes! 

 

Hoera! Elke blijft! 

Elke heeft haar stage heel goed afgerond vorig schooljaar en daarbij een 

hele goede band opgebouwd met de kinderen. Volgend jaar mag Elke haar 

stage bij ons komen voortzetten. Wanneer ook deze stage afgerond is mag 

Elke bij De Basis een leerwerktraject gaan volgen, daar zijn we erg blij gezien 

Elke nu al een uitstekende aanwinst is voor zowel de kinderen en het team!  

 

Mededelingenbord  

Naast de koffiecorner hebben we een mededelingen bord. Hierop vindt u 

alle informatie die voor u als ouder belangrijk is. Daarnaast willen wij u vragen 

het bakje van uw kind regelmatig te controleren op post of tekeningen. 

Tevens vindt u de nieuwsbrieven ook op de site en worden deze niet 

verstuurd naar uw email adres.  

 

 

 



Herfst  

Nu de herfst aangebroken is willen wij u vragen alle nieuwe winterjasjes even 

te voorzien van naam om het ons iets gemakkelijker te maken. Daarnaast 

streven wij ernaar elke dag even buiten te spelen om de kinderen alle 

seizoenen te laten ervaren, denkt u aan kledij en schoeisel dat buiten wat 

viezig mag worden?  

 

Luiercontainer 

Naast de opvang staat een blauwe luiercontainer. Hier kunt u als ouder gratis 

luiers in deponeren in de daarvoor bestemde zakken. De luierzakken kunt u 

op de groep gratis afhalen.  

 

Sluitingsdagen  

Tot slot willen wij u er nog even op attenderen dat Kinderopvang De Basis op 

kerstavond sluit om 17:00 uur. Tevens zijn wij gesloten op 1ste en 2de kerstdag 

en nieuwjaarsdag. Het team van Kinderopvang De Basis wenst u graag 

prettige feestdagen toe! 


