
Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van Stichting Klein Geluk. 

Hierin delen we actualiteiten, mededelingen en inkijkjes in 

beide locaties. Veel leesplezier! 

Zwangerschapsverlof Vivian 

Bijna is het zover, Vivian mag gaan genieten van haar welverdiende verlof. Wij zijn blij 

jullie te mogen mededelen dat twee enthousiaste pedagogisch medewerkers het 

verlof van Vivian willen gaan vervangen. Vanaf 9 maart gaat Vivian met verlof en na de 

zomervakantie komt zij weer bij Klein Geluk terug op dezelfde dagen en locaties als 

voor haar verlof. Patty Barten, Hanneke Philipsen (Patty en Hanneke stellen zich 

verderop in deze nieuwsbrief aan u voor) en Jolanda Althuizen gaan Vivian vervangen. 

Op beide locaties zal dat er als volgt uitzien: 

 

Sint Agatha 

Maandag: Jolanda (en mogelijk een aantal ochtenden Tamara) 

Woensdag: Elly en Patty 

 

Boekel 

Dinsdag: Hanneke en Jolanda 

Woensdag: Tamara en Jolanda 

Donderdag: Hanneke en Jolanda 

Vrijdag: Patty en Jolanda 

 

Open Dag Klein Geluk in Sint Agatha 

Op zondag 5 april zet Klein Geluk in Sint Agatha de deuren open voor bezoek. Dat doen 

we samen met Jenaplanbasisschool De Lindekring, waarmee Klein Geluk het gebouw 

deelt. Tijdens de Open Dag kan iedereen met interesse een kijkje komen nemen op 

onze sfeervolle locatie, maar ook genieten van allerlei andere activiteiten. Zo is er een 
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voorjaarswandeling uitgezet, kunnen kinderen spelen, knutselen, zingen en dansen en 

is er allerlei lekkers te verkrijgen. Een leuke ochtend uit dus! De Open Dag is van 

11.00u (de starttijd is nog niet definitief, kan ook 10.00u worden) tot 14.00 uur. 

 

Nieuwe medewerker: Hanneke Philipse 

Mijn naam is Hanneke Philipse-Gruntjes. Ik ben moeder van een meisje Loeke en een 

jongen Siem en getrouwd met Jeroen. We wonen in Rijkevoort. Naast mijn werk bij 

Klein Geluk heb ik een kinder/gezinscoach-praktijk aan huis. Mijn praktijk heet Positief 

in Verbinding. Al jaren werk ik met peuters, dit vind ik echt fantastisch om te doen. 

Omdat ze nog zo in hun fantasiewereld kunnen treden en zo in verbinding staan met 

hun emoties. Ik vind het prachtig om naar kinderen te kijken en samen met ouders te 

mogen ontdekken wat het kindje laat zien in zijn gedrag. Maar vooral om ze te mogen 

zien spelen en ontdekken. Allemaal op hun eigen manier en in hun eigen tempo. Want 

niemand is hetzelfde! In mijn vrije tijd werk ik graag in de tuin of gaan we met ons 

gezin de natuur in. Juist op ontdekkingstocht gaan vinden we leuk. Ik teken graag met 

mijn dochter of we gaan wol vilten. Ik ben heel dankbaar dat ik als moeder mijn 

kinderen mag volgen en samen met hen steeds weer nieuwe stappen mag ontdekken. 

Ik heb super veel zin om bij Klein Geluk aan het werk te gaan en jullie en jullie kinderen 

te mogen ontmoeten. Mocht je vragen hebben stel ze gerust! 
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EHBO-cursus 
 
Ieder jaar volgen wij als pedagogisch medewerkers een cursus kinder-EHBO. Deze 

cursus wordt verzorgd door Marcel Fleuren. Wij volgen zijn cursus al enkele jaren. 

Marcel werkt op de ambulance en komt veel tegen tijdens zijn werk.  

Wij willen jullie graag uitnodigen om samen met ons deel te nemen aan deze 

interessante avond. De cursus staat gepland op woensdag 18 maart van 19:00 – 22:00 

uur bij Klein Geluk in Boekel. De kosten van deze avond bedragen €27,50. Wij horen 

graag vóór vrijdag 28 februari wie het leuk vindt om deel te nemen aan deze avond. 

 

Nieuwe medewerker: Patty Barten 

Hallo lieve peuters en ouders, ik zal me even voorstellen: ik ben Patty Barten, 

getrouwd, moeder van 2 lieve puber-dochters en woonachtig in Boxmeer. Momenteel 

werk ik als gastouder in een gezin met 4 kinderen. Ik vind het erg leuk om met 

kinderen bezig te zijn omdat kinderen nog zo puur en eerlijk zijn. Voordat ik als 

gastouder aan de slag ging, heb ik bij een kinderdagverblijf gewerkt. Maar omdat daar 

steeds meer volgens de regeltjes gewerkt werd en steeds minder naar de kinderen 

werd gekeken, ben ik daar gestopt. Via via hoorde ik dat bij Klein Geluk wel echt wordt 

gekeken naar waar de kinderen behoeften aan hebben en dat sluit meer aan bij mijn 

visie. Ik kijk er dan ook erg naar uit om de komende maanden samen een gezellige tijd 

te gaan hebben zodat Vivian van haar welverdiende verlof kan gaan genieten.  

Liefs Patty 
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Kosteloos materiaal voor veel (klein) geluk!  

Veel van de materialen die wij bij Klein Geluk gebruiken zijn van kosteloos materiaal. 

Het liefst gebruiken we materialen uit de natuur, maar we gebruiken ook graag 

materialen die we thuis vaak weggooien: emmertjes, bakjes, flesjes, doosjes, lepeltjes, 

dopjes, grote kartonnen dozen, behang… kinderen kunnen er eindeloos mee spelen! 

Soms is het de vorm die peuters aanspreekt, maar het kan ook de kleur of de 

hoeveelheid van iets zijn. Hele kleine glazen (jam)potjes zijn ook van harte welkom. 

Bespreek met ons wat je te bieden hebt, Klein Geluk heeft een ‘kleine opslag’! Laat 

jullie fantasie de vrije loop tijdens het weggooien van spullen en bekijk met 

‘peuterogen’ wat misschien nog voor veel plezier kan zorgen. Alvast bedankt! 

 

Jaaropgave 2019 
Komende maand ontvangt u de jaaropgave met de afgenomen uren bij Klein Geluk 

voor uw kind. De belastingdienst kan u vragen om de jaaropgave te tonen ter controle 

van de door u ontvangen kinderopvangtoeslag. U bent zelf verantwoordelijk voor het 

doorgeven van de juiste gegevens aan de belastingdienst om de toeslag te ontvangen. 

Op deze website vindt u alle informatie over het aanvragen van kinderopvangtoeslag.   

 

Vakanties in 2020 

Voorjaarsvakantie: 22 februari t/m 1 maart 

Meivakantie: 25 april t/m 3 mei  

Zomervakantie: 11 juli t/m 23 augustus 

Herfstvakantie: 17 oktober t/m 25 oktober 

Kerstvakantie: 19 december t/m 3 januari 2021 

NL doet 

Op 14 maart aanstaande is de landelijke vrijwilligers dag: NL doet! 

Vorig jaar heeft Gasthoeve de Zijp voor de eerste keer meegedaan en dat was een 

groot succes. Het was een erg gezellige dag, medewerkers en verschillende 

familieleden van de gasten van de dagbesteding waren van de partij. Het was voor 

iedereen fijn om elkaar eens op een andere manier te ontmoeten en zo samen een 

hele mooie dag te beleven met een prachtig resultaat. Ondertussen mogen wij met 

Klein Geluk ook elke dag weer genieten van deze mooie plek.  Heb je zin om een 

handje te helpen op deze vrijwilligersdag, dan ben je van harte welkom!       
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Verdere informatie kun je ook vinden op: https://www.nldoet.nl/klus/grote-

tuinklusdag. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt volgend seizoen.  

Stichting Klein Geluk 
www.peuterspeelzaalkleingeluk.nl  
stichtingkleingeluk@outlook.com  

 

 


