
Beste medewerkers van OlmenEs en belangstellenden, 

 

Het besluit is genomen dat het kinderdagverblijf  in januari 2018 open zal gaan op het terrein van 

OlmenEs. Inmiddels is er ook een naam gekozen: “Kindercentrum Bellis”. Met deze naam sluiten we 

aan op de Latijnse namen die OlmenEs gebruikt voor haar gebouwen, maar dan wel met een eigen 

stijl die past bij het jonge kind. Bellis is de Latijnse naam van het Madeliefje. Je spreekt het dan ook 

uit als Bellìes.  

We verheugen ons erop om de mooie ideeën die we hebben voor Kindercentrum Bellis nu ook echt 

neer te zetten. En daarmee zowel de kinderen van medewerkers als ook kinderen uit de regio een 

goede plek te geven met liefdevolle verzorging.  

 

Veel spelen, stappen, klimmen en klauteren…. 
Onze visie op kinderopvang is geïnspireerd op de antroposofische kijk op het jonge kind. Allereerst 

heeft een kind een vertrouwde omgeving nodig, waar het verzorgd wordt door mensen die het heeft 

leren kennen en waar het zich thuis bij voelt. De kleinschaligheid van de groep en de vaste leidster 

bieden die veiligheid optimaal. We willen kinderen stimuleren om hun fantasie en creativiteit te 

gebruiken als ze spelen. Dit doen we door speelgoed aan te bieden dat ruimte laat voor de fantasie. 

Ons speelgoed is vaak van natuurlijke, echte materialen, zonder allerlei toeters en bellen zoals licht- 

of geluidseffecten. Kinderen mogen die er zelf bij bedenken. Als we knutselen dan bieden we 

materialen zoals papier en verf om te gebruiken zonder al helemaal in te vullen wat het moet 

voorstellen. Er is niets mooiers dan het gevoel van bijvoorbeeld de kleur rood te beleven als je 

schildert, zonder de druk dat het wat moet voorstellen of ergens op moet lijken zoals een volwassene 

dat vaak ervaart. We zingen liedjes met de kinderen die te maken hebben met het seizoen waarin we 

op dat moment leven. En iedere dag proberen we buiten te spelen of erop uit te trekken zodat we 

met de kinderen ook beleven waarover we zingen. 

Voor meer informatie over onze visie, zie onze website: www.kindercentrumbellis.nl. 

 

De samenwerking met OlmenEs 
OlmenEs is blij met de komst van het Kinderdagverblijf op hun terrein. Voor velen binnen OlmenEs is 

het een lang gekoesterde wens dat er een opvang zou komen voor kinderen van medewerkers, die 

strookt met de visie van OlmenEs. Met de komst van kleine kinderen komt er een nieuwe energie op 

het terrein. Wie wordt daar nou niet vrolijk van? We zullen buiten spelen, wandelingen maken en de 

dieren komen aaien in de boerderij. Ook al is het niet de bedoeling dat de bewoners van OlmenEs 

een actieve rol spelen binnen ons Kindercentrum, we geloven allemaal dat het nieuwe elan voelbaar 

zal zijn voor iedereen! 

 

Opening en aanmelding 
Begin december zullen we aan de slag gaan om de ruimte in te richten en de huiselijke sfeer te 

creëren die we zo vinden passen bij Bellis. We willen tijdens de kerstmarkt  op 15 december (16.00 – 

19.00 uur) in OlmenEs ons kinderdagverblijf kunnen openen voor alle bezoekers om dan na de 

kerstvakantie echt van start te gaan voor de kinderen.   

We willen uiteindelijk graag 5 dagen per week open zijn van maandag t/m vrijdag van 6:45-17:45. 

Maar dan zullen er wel per dag voldoende aanmeldingen nodig zijn om inderdaad op alle dagen 

opvang aan te kunnen bieden. Het zou dus ook best kunnen dat we in het begin op enkele vaste 

dagen al open zijn en op andere dagen eerst nog niet genoeg inschrijvingen hebben. Zodra er  

3 kinderen op een vaste dag in de week zijn opgegeven, gaan we die dag daadwerkelijk open. Met 3 

kindjes kun je een gezellig groepje vormen om met de leidster samen een leuke dag te beleven. We 

http://www.kindercentrumbellis.nl/


vragen jullie dan ook om zo veel mogelijk ruchtbaarheid te geven aan de komst van Kindercentrum 

Bellis. Hoe meer inschrijvingen, hoe meer dagen we open kunnen.  

Bij deze e-mail tref je een aanmeldingsformulier aan om je kind in te schrijven voor onze opvang. En 

ook een bestand met praktische informatie waarop u de openingstijden en tarieven voor 2018 kunt 

vinden. Voor kinderopvang heeft u recht op kinderopvangtoeslag. Dit is maximaal €7,45 per uur, en 

gelijk aan ons laagste tarief! De hoogte van de vergoeding is wel inkomens afhankelijk. Om te 

berekenen hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt met uw inkomen, kunt u een proefberekening 

maken op de website van de belastingdienst, zie daarvoor deze link: 

https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/. 

Alle ouders die gebruik willen maken van onze kinderopvang willen we vragen bijgevoegd 

inschrijfformulier in te vullen en in te leveren of per e-mail terug te sturen. Inschrijven is geheel 

kosteloos, dus ook als u de opvang van uw kind anders geregeld heeft, maar in geval van nood toch 

gebruik wilt kunnen maken van onze kinderopvang, is het aan te raden om uw kind in te schrijven.  

 

We zijn blij dat met de komst van Kindercentrum Bellis een lang gekoesterde wens in vervulling gaat 

om Kinderopvang op het terrein van OlmenEs te realiseren en verheugen ons op veel fijne uurtjes 

met de kinderen. 

Tot ziens op Kindercentrum Bellis! 

  

Met vriendelijke groet, 

Renske Olthof 
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