
 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

De eerste weken van het nieuwe jaar zitten er weer op! Voor Babbel een jubileumjaar, in oktober 

bestaan we 20 jaar! Maar ook een jaar waarin we grote stappen hopen te maken richting een 

Integraal Kind Centrum, waar Babbel en de beide basisscholen van De Wilp een zeer nauwe 

samenwerking aangaan. Daarnaast hebben we op groepsniveau bij Babbel, De Speeldoos en BSO 

Eigenwijs ook nog onze doelen en ambities waaraan we dit jaar willen gaan werken. Kortom, het 

belooft een enerverend en innoverend jaar te worden. In deze nieuwsbrief alvast een aantal nieuwe 

ontwikkelingen. Veel leesplezier! 

 

Kidsadmin verzorgt per januari facturatie en debiteurenbeheer 

We werken nu 2 jaar met de software van Kidsadmin. In deze 2 jaar hebben de werknemers van 
Kidsadmin bewezen dat zij betrokken en deskundig zijn en ze op een prettige manier ondersteuning 
bieden bij de dagelijkse bedrijfsvoering en administratieve handelingen en taken. Dit heeft mij doen 
besluiten om de facturatie en het debiteurenbeheer aan Kidsadmin uit te besteden.  
Facturen zullen in het vervolg verzonden worden met een ander mailadres, babbel@novict.com en 
ondertekend worden door Jolanda Spronk. Zij is onze contactpersoon binnen Kidsadmin. Zijn er vragen 
over de factuur dan mogen deze via de mail of telefonisch gesteld worden en zal zij of één van haar 
collega’s deze beantwoorden. Kidsadmin is gevestigd in Den Bosch, dus het klopt wanneer er iemand 
met een zuidelijk accent de telefoon opneemt. Uiteraard kunnen alle vragen, ook over facturen, 
gesteld worden aan een medewerker van Babbel. 
Naast het factureren voert Jolanda ook controle uit op de betalingen, stuurt zij de 
betalingsherinneringen en bewaakt zij het gebruik van de budgetten. Op deze manier hopen we sneller 
te kunnen anticiperen op het afnemen van extra of juist minder uren.  
 
Kinderopvangtoeslag 
Vanaf 2020 moeten de kinderopvanginstellingen iedere maand gegevens aanleveren m.b.t. de de 
gefactureerde opvang uren. De belastingdienst denkt met deze maatregel beter te kunnen inspelen op 
wijzigingen, zodat het voor alle partijen gemakkelijker wordt. (Eén van de redenen waarom we de 
facturatie en debiteurenbeheer uitbesteden) 
Daarnaast geldt vanaf 2019 dat een wijziging in de opvang ook binnen 3 maanden bij de 
belastingdienst gemeld moet worden. Voor de ouders die per januari een nieuwe overeenkomst 
hebben ontvangen, even een reminder om dit tijdig bij de belastingdienst door te geven. 
 

De ouderwerkavond over de identiteit binnen het IKC in De Wilp. 
Afgelopen woensdag, 15 januari j.l., hebben ouders van De Dorpel, De Wegwijzer en Babbel samen 
nagedacht en gesproken over de identiteit van het Integraal Kind Centrum. Wat is de basis waarop we 
ons Kindcentrum willen ontwikkelen. Welke visie en overtuiging nemen we als uitgangspunt? En hoe 

      

  

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Foto’s website 

Er zijn foto’s van de vieringen van het 

afgelopen jaar toegevoegd aan onze 

website: www.kcbabbel.nl.  

Gebruikersnaam: ouders 

Wachtwoord: slabbetje 

Leuk weetje: 

Hebben jullie al eens een kijkje genomen op 

onze Facebook pagina van Kindercentrum 

Babbel? Hierop zetten we regelmatig leuke 

foto’s en verslagen van onze activiteiten.  

 

mailto:babbel@novict.com
http://www.kcbabbel.nl/


 

 

gaan we dit uitdragen en in de praktijk vormgeven? Binnenkort wordt het verslag van deze avond in 
een speciale nieuwsbrief rondgestuurd.  
 
Moppereend en de Nationale Voorleesdagen 
Op alle groepen staat het boek “Moppereend” centraal. Tijdens de nationale voorleesweken worden 
er allerlei activiteiten aangeboden die betrekking hebben op voorlezen en het boek. Ook bij Babbel en 
De Speeldoos gaan de kinderen en pedagogisch medewerkers aan de slag met Moppereend. Giny 
Everts, bibliothecaresse, komt bij De Speeldoos voorlezen. De kinderen van Babbel gaan naar de 
bibliotheek in Marum en worden daar door Giny voorgelezen. Maar ook ouders komen voorlezen op 
de groepen.  
 
Afscheid Lianne 
Het afgelopen jaar heeft Lianne bij Babbel en BSO Eigenwijs haar studie en stage afgerond. Zij heeft 
tijdens deze periode kennis en vaardigheden opgedaan om als pedagogisch medewerker aan de slag 
te kunnen gaan. We kijken terug op een mooie periode en zijn trots op het behaalde resultaat. Voor 
Lianne is het tijd om haar vleugels uit te slaan en als pedagogisch medewerker het werkveld in te 
gaan.  
 
Jaarverslag Klachtrecht 
Het jaarverslag Klachtrecht 2019 is voor de verschillende locaties opgesteld. Deze wordt na 
vaststelling door de oudercommissie doorgestuurd naar de GGD en is in te zien op onze website.  
Het afgelopen jaar zijn er geen klachten binnengekomen zoals beschreven in de klachtenprocedure. 
Een prettige constatering. Alle medewerkers van Kindercentrum Babbel zetten zich in voor de 
kwaliteit van onze opvang, hetzij dagopvang, peuteropvang of BSO. Toch kunnen zich situaties 
voordoen waarin ouders/kinderen zich niet gehoord of gezien voelen. Juist op deze momenten en in 
deze situaties willen we ouders/kinderen oproepen om dit bespreekbaar te maken. Bij een 
pedagogisch medewerker of leidinggevende. Door met elkaar in gesprek te gaan, kunnen we samen 
zoeken naar een manier of oplossing die voor beide partijen als goed ervaren wordt. We hebben 
namelijk hetzelfde voor ogen, een veilige en vertrouwde opvang waarin ieder kind zich prettig voelt 
en zich optimaal kan ontwikkelen.  
 
Inspectierapporten GGD inspecties 
Op 29 oktober 2019 heeft de GGD inspectie plaatsgevonden bij Kindercentrum Babbel en BSO 
Eigenwijs. De inspecteur heeft op beide locaties een observatie op verschillende groepen uitgevoerd 
en verschillende pedagogisch medewerkers geïnterviewd. Daarnaast zijn verschillende documenten 
en werkroosters opgevraagd. Het betrof een standaard GGD inspectie. Begin januari hebben we het 
conceptrapport ontvangen. De inspecteur heeft geen op- of aanmerkingen en adviseert de gemeente 
om te handhaven. Dit betekent dat de gemeente verder geen stappen hoeft ondernemen. Volgend 
jaar zal de inspecteur ons weer bezoeken. 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Op 2 december 2019 heeft een GGD inspectie plaatsgevonden bij De Speeldoos. Ook hier heeft de 
inspecteur een observatie uitgevoerd, de pedagogisch medewerkers geïnterviewd en documenten 
opgevraagd. Het bleek dat de koppeling van onze stagiaire in het personenregister niet goed was 
gegaan. Deze koppeling hebben we nogmaals uitgevoerd, waarna ook bij De Speeldoos aan alle 
getoetste eisen werd voldaan.  
 
De voorjaarsvakantie 
Nog 4 weken en dan hebben we al weer vakantie! Tot 31 januari kunnen kinderen die een 
vakantiebudget hebben, afgemeld en aangemeld worden voor vakantieopvang. We gaan er vanuit dat 
de kinderen in de vakantie op dezelfde dagen komen als ook tijdens de schoolweken. Worden 
kinderen na 31 januari afgemeld, dan worden deze uren wel als opvanguren in rekening gebracht. 
Voor 1 februari moeten we ons personeelsrooster rond hebben, zodat pedagogisch medewerker tijdig 
het werkrooster hebben ontvangen.   
 
Nieuw meubilair  
Onze bedjes en grote duobox zijn afgeschreven en hebben hun dienst bewezen. Tijd om de bedjes en 
box te vervangen. Vrijdag 24 januari worden de nieuwe bedjes en box geleverd. Benieuwd naar de 
nieuwe bedjes en box? Kom gerust een kijkje nemen. 
 
Vacature 
Door het toenemende aantal kinderen is er binnen Babbel een vacature ontstaan. Deze is gebaseerd 
op inval met een structureel aantal uren op de peutergroep, omvang 20 – 25 uur. Ken je nog iemand 
in je kennissenkring of familiekring die ervaring heeft in de kinderopvang, in het bezit is van een VVE 
certificaat, die affiniteit met de peutergroep heeft en bereid is om ook op andere groepen in te 
vallen? Attendeer hem/haar op deze vacature. Daarnaast is er vanaf maart een vacature ter 
vervanging tijdens een zwangerschapsverlof, arbeidsomvang 15 uur. Voor meer informatie: Laura 
Roffel 06 21932832. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Belangrijke data: 
Vakantierooster: 

 Kerstvakantie  : 21 dec 2019 t/m 5 jan 2020 

 Voorjaarsvakantie : 15 t/m 23 februari 2020 

 Paasvakantie  : 10 t/m 13 april 2020 

 Meivakantie  : 25 april t/m 3 mei 2020 

 Zomervakantie   : 4 juli t/m 16 augustus 2020 

 Herfstvakantie  : 10 t/m 18 oktober 2020 

 Kerstvakantie  19 dec 2020 t/m 3 jan 2021 

28, 29, 30 en 31 december 2020 Babbel/BSO Eigenwijs 
alleen geopend op aanvraag!! 

Sluitingsdagen Babbel 2019 / 2020: 

Nieuwjaarsdag:     1-1-2020 

2e paasdag:  13-4-2020   

Koningsdag:   27-4-2020    

Bevrijdingsdag:   5-5-2020   

Hemelvaart:  21 & 22 mei 2020   

2e pinksterdag:   1-6-2020    

Zomersluiting 2020:  19 juli t/m 2 augustus  

Kerst:   25 & 26 december 2020  

 

 


