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Beste ouders/verzorgers,
Na de meivakantie gaat het,
zonder dat we het echt in de
gaten hebben, opeens heel
hard, de zomer staat voor de
deur! Als voorproefje hebben
we al kunnen genieten van
een aantal zomerse dagen en
straks kunt u met uw kind(eren) genieten van een
welverdiende zomervakantie. De basisscholen zijn
vanaf 8 juli gesloten en onze peuteropvang sluit
daar zoals gebruikelijk is bij aan. Uiteraard blijven
onze kinderopvanglocaties open en verwelkomen
we ook in de zomerperiode met veel plezier uw
kind(eren).
In deze nieuwsbrief informeren wij u over actuele
zaken die spelen binnen onze organisatie en
uiteraard ontvangt u geregeld wat meer specifieke
informatie vanuit de opvanglocatie waar uw
kind(eren) gebruik van maken. Mocht u suggesties
ter verbetering van onze nieuwsbrieven hebben,
dan vernemen we dit graag van u via
lianne.segers@lpsnet.nl.
Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om de
ouders die zitting hebben in de diverse
oudercommissies hartelijk te bedanken voor hun
bijdrage aan de ontwikkeling van onze organisatie,
we zijn hen zeer erkentelijk.
Namens
het
voltallige
team
van
onze
kinderopvangorganisatie wens ik u met uw gezin
een heel plezierige zomertijd toe. Hopelijk bent u
allemaal - waar dan ook– in de gelegenheid te
genieten van vrijheid, mooi weer en ontspanning.
Natuurlijk spreken we daarbij de wens uit dat we u
allen na de zomervakantie weer gezond terug zien.

Gezonde voeding
LPS-KOM
heeft
coaches
‘Gezonde
Kinderopvang’ in dienst. Deze coaches zijn het
aanspreekpunt voor het realiseren van een
gezonde leefstijl binnen onze organisatie.
Een belangrijk gezondheidsthema hierin is
gezonde voeding. LPS-KOM heeft haar
voedingsbeleid aangepast. Zo bieden we geen
frisdrank of siroop meer aan tijdens de lunch.
De koekjes zijn vervangen voor gezonde
snacks en er staan bij de lunch ook tomaatjes,
komkommer en fruit op tafel.
Omdat we bezig zijn met gezonde voeding,
pleiten wij ook voor gezonde traktaties voor de
kinderen. Daarom zijn wij een traktatiebeleid
aan het opstellen met ideeën voor gezonde
traktaties. Als dit beleid klaar is, kunt u dit
bekijken op onze website. Hieronder twee
voorbeelden van Gezonde traktaties:
Meloenijsje;
Dit heb je nodig:
 Watermeloen
 IJsstokjes
Zo maak je het:
1. Snij de meloen in stukken en maak er
leuke vormen van
2. Prik ze op een stokje
3. Leg ze op een leuke schaal

Met vriendelijke groet,
Rinus Davidse
directeur
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IJshoorntje fruit:
Dit heb je nodig:
 Hoorntjes/ijsbakjes
 Kiwi
 Aardbei
 Banaan
 Ananas
 Appel
Zo maak je het:
1. Snij alle verschillende soorten fruit in
gelijke stukjes en verdeel dit in een kom
2. Sprenkel er wat citroensap overheen om
de kleur fris te houden
3. Verdeel het fruit over de ijshoorntjes

Vakantieopvang en studiearrangementen
Wist u dat wij ook losse vakantieopvang en een
studiedagenarrangement
aanbieden?
Vakantieopvang is voor als u incidenteel een
ochtend en/of middag opvang nodig heeft in een
schoolvakantie. U sluit dan een flexibel BSOcontract
af
en
geeft
middels
een
reserveringsformulier aan op welke dagen u van
de vakantieopvang gebruik wenst te maken. Van
het studiedagarrangement kunt u gebruik maken
als de school van uw kind een dag sluit in verband
met een studiedag voor de leerkrachten. Hiervoor
geldt een speciaal (goedkoper) studiedagentarief.
Meer informatie over deze 2 opvangvormen kunt u
lezen in onze nieuwe folder.
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KOM hun diploma specialistische pedagogisch
medewerker niveau 4 hebben behaald via de
opleiding van Scalda!
Maar daar blijft het niet bij want in september
starten we in samenwerking met Scalda in het
schoolgebouw De Octopus de dagopleiding
Kindprofessional. Hier worden studenten door
Scalda opgeleid voor zowel pedagogisch
medewerker als voor onderwijsassistent. De
studenten lopen gedurende een schooljaar
stage op één onze opvanglocaties en op de
LPS-Scholen.
Deskundigheidsbevordering
medewerkers

pedagogisch

LPS-KOM
investeert
veel
in
deskundigheidsbevordering
van
haar
medewerkers. Zo worden er momenteel 23
pedagogisch medewerkers opgeleid in de
opleiding ‘Basis Voorschoolse educatie’ en de
methode ‘Ben ik in Beeld’.
Al onze medewerkers worden getraind in het
werken met de meldcode kindermishandeling.
Een groep pedagogisch medewerkers van
locatie Het Palet heeft de training ‘Nijntje
Beweegt’ voor peuters afgerond. Na de
zomervakantie wordt de training aangeboden
aan de pedagogisch medewerkers van de
locaties Bergse Plaat, Noordgeest, De
Borghoek, Anton van Duinkerken en Sancta
Maria. Meer informatie over deze training, kunt
u vinden op: www.beweegdiploma.nl.

Samenwerking MBO Scalda
Extra trots zijn we om te vermelden dat afgelopen
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Beleid vaccinatie
De laatste tijd is het wel of niet verplicht vaccineren
van kinderen volop in het nieuws.
LPS-KOM volgt deze discussie op de voet. Zodra
hier meer helderheid over is, laten we dit u zo
spoedig mogelijk weten.
Voor nu volgt LPS-KOM de algemene richtlijnen
vanuit de GGD Nederland voor inenting en
vaccinatie. Mocht er in de omgeving van de
kinderopvang een uitbraak zijn van één van de
kinderziektes uit het Rijksvaccinatieprogramma,
dan neemt de vestigingsmanager contact op met
de GGD om hier melding van te maken. Bekeken
wordt of extra voorzorgmaatregelen nodig zijn om
kinderen, die omwille van hun leeftijd nog niet
gevaccineerd zijn voor de bewuste kinderziekte, te
beschermen. Mochten er aanvullende maatregelen
nodig zijn, dan wordt dit in overleg met de GGD
afgestemd.
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- Daarnaast is het mogelijk om een
ochtenddagdeel peuteropvang te verlengen
tot 18u00 en voorafgaand aan een
middagdagdeel peuteropvang vanaf 7u30
opvang af te nemen.
Momenteel bieden we verlengde peuteropvang
aan op de volgende locaties:
- Jip en Janneke (BS Het Kompas)
- Kiekeboe (BS Anton van Duinkerken)
- Klein Duimpje (BS De Welle)
- Het Meulenèrke (BS De Borghoek), 19/8/19
Wilt u meer weten over de verlengde
peuteropvang, dan kunt u contact opnemen met
de vestigingsmanager van uw locatie of met de
klantadministratie van LPS-KOM.

Kantoorbezetting zomervakantie

Verlengde peuteropvang
Steeds meer ouders hebben behoefte aan langere
openingstijden van de peuteropvang. Daarom
bieden we op enkele locaties verlengde
peuteropvang aan.
Op locaties waar we verlengde peuteropvang
aanbieden is het mogelijk om de volgende opvang
af te nemen:
- het reguliere peuteropvang-arrangement van
2 x 3 uur per schoolweek.
- opvang zoals we dit ook bij de dagopvang
aanbieden. Ochtend is van 7u30-12u45 en
middag is van 12u45-18u00

Gedurende de zes weken zomervakantie is
onze
administratie
gewoon
telefonisch
bereikbaar op (0164) 25 63 31. U wordt dan te
woord gestaan door onze medewerkster
klantadministratie
of
een
pedagogische
medewerkster. U kunt ook uw vraag stellen via
het
sturen
van
een
e-mail
naar
kinderopvang@lpsnet.nl. Onze mailbox wordt
minimaal 3 x per week uitgelezen.
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Wijziging
in
Peuteropvang

datum
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ontvangst

factuur

Vanaf de factuur van september verandert de
datum waarop u uw maandelijkse factuur voor
peuteropvang ontvangt. Normaal ontvangt u de
maandfactuur kort voor het betaalmoment per email maar vanaf de factuur van september gaan
we voortaan u de factuur mailen op de 1e van de
voorgaande maand (of iets later wanneer de 1e in
het weekend valt). Het betaalmoment blijft de 27e
van de maand. Dit betekent dat u op 1 augustus
de factuur ontvangt voor de maand september en
deze wordt bij incasso dan 27 augustus van uw
rekening afgeschreven. Wanneer u ons geen
incassomachtiging heeft verstrekt, dan wordt u
gevraagd de betaling uiterlijk 27 augustus aan ons
te voldoen.
Nogmaals wensen
zomervakantie toe!

wij

u

een

hele

fijne
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