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Nieuws van Klein Geluk
Een verse nieuwsbrief van Stichting Klein Geluk. Hierin delen
we actualiteiten, mededelingen en inkijkjes in beide locaties.
Veel leesplezier!

Deuren dicht tot minimaal 8 februari 2021
Helaas is afgelopen weekend bekend geworden dat scholen en kinderopvang toch
langer gesloten blijven dan gehoopt. Wij vinden dat ontzettend jammer, we kijken
juist zo uit naar het zien van jullie kinderen. Maar we kunnen niet anders dan ons
net als iedereen neerleggen bij de situatie waarin wij allemaal samen zitten.
Eerder lieten we u al weten dat wij op advies van de overheid de facturatie door
laten lopen zoals we dat normaal zouden doen. De overheid zal opnieuw (zoals in
de eerste lockdown) uw eigen bijdrage vergoeden, naast de kinderopvangtoeslag
die u ontvangt. Ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen, krijgen ook hun
eigen bijdrage vergoed door de overheid. Op de website van de Rijksoverheid leest
u er meer over.
Wij hebben u begin november laten weten dat wij ons uurtarief per 1 januari
zouden verhogen naar € 8,50. In verband met de sluiting hebben wij besloten die
verhoging pas in te voeren per 1 maart. Het voelt niet juist om een tariefverhoging
door te voeren terwijl de kinderen niet eens mogen komen spelen. We hopen u zo
tegemoet te komen wat betreft het feit dat u eerst zelf de rekeningen moet
betalen, voordat u de compensatiegelden ontvangt.

Maandagochtend open locatie Boekel
Wij zijn trots en blij jullie te kunnen mededelen dat Klein Geluk binnenkort ook op
maandagochtend open zal gaan. Wij hopen met een extra dagdeel meer ruimte te

2

creëren in onze wachtlijst zodat
kinderen minder lang hoeven
wachten en (vaker) kunnen
instromen naar wens. Hanneke
zal deze ochtend gaan
opstarten. Hanneke werkt
ondertussen een jaar bij Klein
Geluk als invalkracht en is voor
veel ouders een bekend
gezicht. Vanaf drie kinderen
gaan we op maandagochtend
open. Er is op dit moment
ruimte voor zeven kinderen,
omdat Hanneke de
maandagochtend alleen gaat
opstarten. Hanneke heeft er
erg veel zin in!

Allereerst willen wij jullie, ouders van kinderen die al bij Klein Geluk komen, de
kans geven om een extra ochtend te komen of van dag te wisselen als de
maandagochtend beter uitkomt voor jullie. Wanneer dat het geval is, ontvangen
wij graag uiterlijk 31 januari een reactie per mail. Wij nemen dan zo snel mogelijk
contact met jullie op om de mogelijkheden te bespreken. Daarna zullen we de
ouders benaderen die nu op de wachtlijst staan.

Jaaropgave 2020
Eind januari ontvangt u van ons uw jaaropgave 2020. Op die jaaropgave ziet u alle
afgenomen uren in 2020 en de kosten daarvan. U kunt deze jaaropgave nodig
hebben bij uw belastingaangifte of bij uw eindafrekening van uw
kinderopvangtoeslag, dus bewaar de jaaropgave goed.

Drie jaar Klein Geluk!
Hiep hiep hoera! Klein Geluk bestaat alweer drie jaar. Drie jaar geleden openden
wij voor het eerst de deuren in Sint Agatha. We begonnen met een klein groepje
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van drie kindjes en inmiddels
hebben we er een vestiging bij
en komen er iedere week
meer dan 35 kindjes spelen bij
Klein Geluk. Wij zijn
ontzettend trots en hopen dat
we nog vele jaren mogen
genieten van Klein Geluk.

Inschrijven vanaf 15 maanden
Bijna wekelijks ontvangen wij nieuwe aanmeldingen bij Klein Geluk. Wij zijn super
trots dat er zo veel mensen enthousiast zijn. Om ervoor te zorgen dat alle kindjes
tijdig kunnen starten bij Klein Geluk hebben wij besloten dat kinderen vanaf nu al
met 15 maanden ingeschreven mogen worden. Dit was voorheen met 18
maanden. Natuurlijk willen we dit eerst met jullie delen, zodat broertjes en zusjes
er op tijd bij zijn!

Coaching
Hoewel er nu geen kinderen op de groep zijn, zitten we niet stil. We hebben
ondertussen de coaching opgepakt. Iedereen krijgt van Vivian coaching op
persoonlijk niveau. Hier komen mooie doelen uit waaraan gewerkt wordt. Zowel
persoonlijke doelen als doelen met het team. Zo blijven we ons ontwikkelen en
houden we elkaar scherp.

Vakanties 2021
Voorjaarsvakantie

13 februari – 21 februari

Meivakantie

1 mei – 9 mei

Hemelvaart

14 mei

Zomervakantie

24 juli – 5 september

Herfstvakantie

23 oktober – 31 oktober

Kerstvakantie

25 december – 9 januari

Verspreide brengtijden
Wat betreft locatie Boekel: het brengen van de kinderen blijven we op verspreide
momenten doen. Voor de meeste kinderen blijft de tijd hetzelfde als voor de
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kerstvakantie. Met de mensen waarvoor de brengtijd verandert, nemen wij tijdig
contact op. Mocht het brengmoment van voor de vakantie of het opnieuw
aangewezen moment heel onhandig zijn, laat het dan aan ons weten. We kijken
dan samen of het lukt om te schuiven.

Filmpjes Poes Soep
Tijdens de vorige en huidige lockdown maakten we al verschillende filmpjes voor
de kinderen. Dat blijven we doen en we hopen natuurlijk dat jullie peuters er blij
van worden. Wanneer u de andere filmpjes nog eens terug wilt zien, vindt u ze hier
nog eens op een rij:
Snel naar huis, kleine muis!
Jonnie
Liedjes zingen met Poes Soep
Elliereliedjes
Pyjamafeestje
Winter

De volgende nieuwsbrief verschijnt volgend seizoen.

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