
n  Personeel
Anne Marieke Jonkman was begin 2016, 
25 jaar in dienst. Voor het behalen van 
deze mijlpaal hebben we haar tijdens het 
kerstetentje in het zonnetje gezet.
Marjan Romijn heeft na 4 jaar het bestuur 
verlaten. Wij bedanken haar voor haar inzet 
voor ons kindercentrum. Henriet Bongers 
hebben we eind december verwelkomd als 
nieuw bestuurslid.

n  Jaaropgave 2015 
Voor 1 maart hebben wij alle gegevens over 
2015 aan de belastingdienst doorgegeven. 
Inmiddels heeft u van ons de jaaropgave 
2015 ontvangen per mail (check desge
wenst ook uw spammap). Mocht dit niet 
het geval zijn, neem dan gerust contact met 
ons op. Indien de daadwerkelijk afgeno
men opvang afwijkt van uw opgave bij de 
belastingdienst, dan adviseren wij u om dit 
zo spoedig mogelijk door te geven aan de 
belastingdienst en niet te wachten tot u de 
definitieve beschikking ontvangt.

n  Parkeerverbod
Samen met de oudercom
missie besteden we 
regel matig aandacht aan 
de veiligheid rondom de 
Bieënkorf. Gezamenlijk heb
ben we opgeroepen  om op de parkeer
plaats te parkeren en gebruik te maken van 
de Kiss &Ride plaatsen. Helaas merken we 
steeds vaker dat de auto’s toch weer aan 
de kant van de weg worden geparkeerd. 
Dit leidt tot onveilige situaties tijdens de 
haal en brengmomenten van de kinderen 
en met name de kinderen van de VSO die 
zelfstandig naar school fietsen. In overleg 
met de gemeente is aan de Lange Slagen, 
vanaf het fietspad tot na onze inrit van 
het kindercentrum, een parkeerverbod 
ingesteld. Dit om de veiligheid voor onze 
kinderen te garanderen tijdens de haal en 
brengmomenten. We willen u verzoeken 
om uw auto op de parkeerplaats te parke
ren. De hoofdingang van de Bieënkorf kan 
veilig bereikt worden via de achterkant van 
het gebouw. Daarnaast kunnen kinderen 
en ouders ook het trottoir aan de voorzijde 
van het gebouw gebruiken om de hoofdin

gang veilig te bereiken. De bussen en auto’s 
van vervoers medewerkers zal u wel in de 
nabijheid van het kindercentrum aantreffen. 
We hebben hiervoor gekozen omdat een 
vervoersmedewerker vaak meerdere kinde
ren onder zijn hoede heeft. U kunt de auto 
van een vervoersmedewerker herkennen 
aan een parkeerontheffing op het dashboard 
van de auto. Wanneer er nog vragen en of 
opmerkingen zijn dan horen wij  dit graag.

n  Open huis bij de gastouder 
thuis in Olst-Wijhe

Op zaterdag 16 april a.s. organiseert het 
gastouderbureau weer een“open huis bij de 
gastouders thuis”.
Deelnemende gastouders zetten tussen 
10 en12 uur de deuren van hun huis open. 
Belangstellenden kunnen een kijkje nemen 
in de opvanglocatie en kennismaken met 
deze kleinschalige en flexibele vorm van 
kinderopvang.
Alle deelnemende gastouders zijn te her
kennen aan een poster op hun raam.
Op onze website kunt u binnenkort zien 
welke gastouders deelnemen aan dit open 
huis.

n  Facebook
Kindercentrum de Bieënkorf is te 
volgen op Facebook: https://www.
facebook.com/KindercentrumdeBieën
korf1621783914730887/. De bedoeling van 
onze Facebook pagina is om zoveel mogelijk 
leuke momenten en activiteiten te delen. We 
zien er zorgvuldig op toe dat kinderen niet 
closeup in beeld komen. Bij de intake vragen 
wij standaard aan alle ouders of foto’s van hun 
kind(eren) gebruikt mogen worden op onze 
website of bij publiciteit in de krant, Huis aan 
Huis Reklamix etc. Wij hebben daarmee in 
beeld welke ouders hieraan al dan niet hun 
goedkeuring hebben gegeven. Facebook 
is echter een ander medium. Mocht u er 
bezwaar tegen hebben dat uw kind(eren) 
hierop te zien zijn, dan kunt u dit bij ons mel
den via administratie@bieenkorf.nl.

Beste ouder(s) en of verzorger(s),
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Goede Vrijdag 25 maart zijn wij normaal 
geopend!
Te zijner tijd zullen wij inventariseren of 
er voldoende belangstelling/behoefte is 
aan opvang in de week tussen kerst en 
oud & nieuw.
In  2016 handhaven we het inhalen van 
vaste feestdagen: Paasmaandag 28 maart, 
Pinkstermaandag en de vrijdag na 

5 mei Hemelvaart 6 mei. Deze dagen 
vallen ieder jaar gelijk. Misschien ten 
overvloede: de overige feestdagen 
variëren  per jaar en komen niet voor 
inhalen in aanmerking. Ruilen van dag
delen is toegestaan in dezelfde week, de 
voorafgaande week en de aangrenzende 
week. Dit alles is alleen mogelijk als er 
plaats is in de groep. Het bepalen van de 
beschikbaarheid is ter beoordeling van 
de  pedagogisch medewerkers. Als extra 
service bieden we u aan om in 2016 een 
extra week opvang af te nemen naar rato 
van het aantal dagdelen dat u contractueel 
afneemt per week. Bijvoorbeeld: u maakt 
gebruik van twee dagen kinderopvang in 
de week, dan kunt u twee extra dagen 
opvang inzetten gedurende het jaar ook 
op andere momenten. Zonder extra 
kosten.

Maandag 28 maart 2e Paasdag

Woensdag 27 april Koningsdag

Donderdag 5 mei Hemelvaartsdag

Vrijdag 6 mei

Maandag 16 mei 2e Pinksterdag

Maandag 26 december  

t/m vrijdag 30 december

DAGEN GESLOTEN IN 2016 EN INHALEN VAN FEESTDAGEN

https://www.facebook.com/Kindercentrum-de-Bie%C3%ABnkorf-1621783914730887/


n  Bezoekjes Weijtendaal
We brengen maandelijks een bezoekje 
met een aantal peuters aan het Weijten
daal. In deze huiselijke omgeving worden 
er spelletjes gedaan, liedjes gezongen en 
kleurplaten gekleurd. Jong en oud genie
ten hier volop van.

ACTIVITEITEN OP DE BSO

BSO INCLUSIEF VAKANTIEOPVANG VOORDELIGER DAN U DENKT ! 

BSO korte middag exclusief t.o.v.  
BSO korte middag inclusief vakantie en margedagen
Bij de berekening van de teruggave Belastingdienst zijn wij 
uitgegaan van een bruto jaarinkomen van € 35.787 t/m 
€ 37.121 (modaal inkomen 2016).

Kinderopvangtoeslag (KOT)  
1e kind: 83,1%; KOT 2e kind: 94,0%.

Bij de Belastingdienst is het 1e kind het kind met de meeste 
opvanguren (en dus niet persé het oudste kind!).

 
 
 
 

Opvang Bruto kosten 
per maand

Uren per 
maand

Gem.  
uurprijs

Max. te vergoeden 
uurprijs Bel.dienst

km incl. € 125,98 21,42 € 5,88 € 6,42
km excl. €   68,40    9,50 € 7,20 € 6,42  

 
 

Opvangsituatie i.g.v. BSO korte middag 
exclusief vakantie en margedagen

Opvang Bruto kosten per mnd Netto kosten per mnd
1 km BSO excl.  € 68,40  € 17,72
1 km BSO excl.  € 68,40  € 11,07
Totaal  € 136,80  € 28,79

Opvangsituatie i.g.v. BSO korte middag 
inclusief vakantie en margedagen

Opvang Bruto kosten per mnd Netto kosten per mnd
1 km BSO incl.  € 125,98  € 21,29
1 km BSO incl.  € 125,98  € 7,56
Totaal  € 251,96  € 28,85

Wist u dat bij een modaal inkomen en bij 
meerdere kinderen op de opvang, BSO 
inclusief vakantieopvang net zo duur is als 

exclusief? U heeft dan alle vakanties en 
margedagen recht op een BSOplaats!  
U kunt vrijblijvend een proefberekening 

voor uw eigen situatie laten maken.  
Mail dan naar: administratie@bieenkorf.nl

PROEFBEREKENING 2016

1 dag KDV+ BSO korte middag exclusief t.o.v.  
1 dag KDV+ BSO korte middag incl. vakantie- en margedagen
Bij de berekening van de teruggave Belastingdienst zijn wij uitgegaan 
van een bruto jaarinkomen van € 35.787 t/m € 37.121 (modaal 
inkomen 2016).

Kinderopvangtoeslag (KOT)  
1e kind: 83,1%; KOT 2e kind: 94,0%.

Bij de Belastingdienst is het 1e kind het kind met de meeste  
opvanguren (en dus niet persé het oudste kind!).

 
 
 
 
 
 

Opvang Bruto kosten 
per maand

Uren per 
maand

Gem.  
uurprijs

Max. te vergoeden 
uurprijs Bel.dienst

km incl. € 125,98 21,42 € 5,88 € 6,42
km excl. €   68,40    9,50 € 7,20 € 6,42
2 dagdelen  
(1 dag) KDV

€ 276,80 46,75 € 5,92 € 6,89
 

Opvangsituatie i.g.v. 1 dag KDV + BSO korte middag 
exclusief vakantie en margedagen
 
 
 
 

Opvang Bruto kosten per mnd Netto kosten per mnd
2 dagdelen (1 dag) KDV  € 276,80  € 46,78
1 km BSO excl.  € 68,40  € 11,07
Totaal  € 345,20  € 57,85  

Opvangsituatie i.g.v. 1 dag KDV + BSO korte middag  
inclusief vakantie en margedagen
 
 
 
 

Opvang Bruto kosten per mnd Netto kosten per mnd
2 dagdelen (1 dag) KDV  € 276,80  € 46,78
1 km BSO incl.  € 125,98  € 7,56
Totaal  € 402,78  € 54,34
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ACTIVITEITEN OP DE BSO 

1. Ken de feiten
Wegwerpluiers zijn niet erg milieuvrien
delijk. Dat komt door drie dingen. Ten 
eerste bestaan ze deels uit kunststof 
(plastic), dat niet biologisch afbreekbaar is. 
Nog belangrijker: de hoeveelheid energie 
(aardolie) die nodig is om de kunststof en 
de vochtopnemende korrels in de luier te 
maken. Tot slot: luiers bestaan voor een 
groot deel uit papierpulp, afkomstig van 
bomen. Totdat een kind zindelijk is, ’ver
bruikt’ het daarmee zo’n negen bomen, 
schatten onderzoekers.

2. Eco-luiers
De ene werpwerpluier is de andere niet. 
Gewone luiers worden gebleekt met 
chloor. Verder zit er niet alleen plastic 
in, maar vaak ook lotions, geurstoffen en 
superabsorberende korrels, die een soort 
gel vormen. Maar je kunt ook kiezen voor 
de meer ecologische varianten, zoals 
Naty en Bambo. Ze zijn iets duurder 
dan de huismerken, maar dan heb je wel 
luiers zonder chloor en andere optische 
witmakers, zonder parfum, zonder plastic 
lekkageranden en gemaakt van natuur
lijke materialen. Bambo heeft het Nordic 
Ecolabel (Swan), een milieukeurmerk dat 
vooral in Scandinavië (Zweden, Noor
wegen, Denemarken, Finland en IJsland) 
wordt gebruikt.

3. Duurzame productie
Eerlijk is eerlijk: veel luierfabrikanten doen 
niet aan duurzame productiemethoden. 
Maar er zijn uitzonderingen. Zo gebruikt 
de Zwitserse producent Hyga voor de 
productie alleen stroom die uit water
kracht is opgewekt. Hun luiers (merk
naam Pingo) zijn online te koop.
Daarnaast gebruiken sommige producen
ten bijvoorbeeld papierpulp uit duurzaam 
beheerde bossen. Maandblad Eos publi
seerde een ranglijst van wegwerpmerken 
op duurzaamheid: www.eoswetenschap.
eu/artikel/zoscorendeluierfabri kanten
enretailers.

4. Recyclen?
Nederland wil in 2020 driekwart van alle 
afval recyclen (dus 75%; dat is nu nog 
65%). Luiers vormen ruim 5 procent van 
onze afvalstroom, dus het zou mooi zijn 
als we die zouden recyclen. Een poging 
daartoe deed de luierrecyclingfabriek 
Knowaste in Arnhem. Die ging echter 
binnen enkele jaren failliet. De belang
rijkste reden: verbranden is in Nederland 
nog altijd goedkoper dan recyclen. Pas als 
recycling winstgevend wordt, heeft het 
een serieuze kans. Daarvoor moeten de 
fabrikanten kun luiers zó ontwerpen dat 
de verschillende onderdelen kosteneffec
tief uit elkaar gepeuterd kunnen worden. 

Alleen dan is hoogwaardig hergebruik 
mogelijk. Daar zien ze niet veel in: teveel 
investeringskosten en moeite, voor weinig 
doorslaggevend milieurendement. Wel is 
er op dit moment een aantal relatief klein
schalige technieken, zoals compostering 
(HotRot/Envirocomp en KimberlyClark) 
en de recyclingmodules van het Italiaans 
Fater (in samenwerking met Procter & 
Gamble).

5. Ga voor wasbaar
Dan hebben we nog de wasbare luiers. 
Ze zijn er in soorten en maten: van 
bamboe, ecokatoen of kunststofvezel, 
vouwluiers, strikluiers of prefolds, met 
klittenband of drukkers. Over de luiers 
gaat een overbroek, erin wegwerpinleg
gers. De aanschafkosten zijn relatief hoog, 
maar met meerdere kinderen haal je dat 
er wel uit.

6. Minder verschonen
Natuurlijk laat je een kind niet met een 
vieze luiers rondlopen, maar je hoeft ook 
niet te vaak te verschonen. Een luier die 
bij inspectie droog blijkt, hoef je echt niet 
te verwisselen. En bedenk: één luier per 
etmaal minder, scheelt per jaar honder
den weggegooide luiers per kind. Reken 
maar eens uit hoeveel dat is voor een 
heel kinderdagverblijf.

6 TIPS OVER DUURZAAM LUIERGEBRUIK Bron: Kinderopvang, maart 2016

 ACTIVITEITEN OP HET PEUTERWERK  
IN HET KADER VAN PASEN

http://www.eoswetenschap.eu/artikel/zo-scoren-de-luierfabrikanten-en-retailers



