
 

  

Beste ouders,  
  

In deze bijzonder tijd ontvangt u van ons een gezamenlijke nieuwsbrief voor zowel 

de kinderdagopvang, peuteropvang als buitenschoolse opvang.  

Op deze manier willen we u in één keer op de juiste manier informeren.  

Alle locaties zijn gesloten, behalve KDV Trix en de BeaZo op de Beatrix school. Deze houden 

we open voor noodopvang. U kunt hier gebruik van maken wanneer u werkzaam bent in 

een van de vitale beroepen, voor meer informatie hierover kunt u contact met ons 

opnemen, zie onderstaande contactgegevens.  
  
Contactgegevens  

- coördinator crisisopvang: Yvonne Ariesen 06-10525730  

- KDV Trix en BeaZO  

Middenweg 4 , 8832 CZ Steenwijk  

- teamleidster Ina Hartjes 06-11902905  

  

Voor opgave en wijzigingen kunt u contact opnemen met de coördinator.  

  

Voor structurele wijzigingen in het aanbod van de uren en contracten kunt u gewoon  contact 

op nemen met planning en plaatsing 088- 0305188 of mailen naar info@konn.nl   

  

Personele ontwikkelingen  

Onderstaand bericht komt vanuit onze organisatie Stichting Peuterwerk/KONN:  

   

Teamleider Peuterwerk en KONN in gemeente Steenwijkerland, Vanessa Vis, is gestopt met haar 

werkzaamheden voor de organisatie. Thea Hooijer, directeur van de beide stichtingen, heeft in januari 

ook de keuze gemaakt om een nieuwe weg in te slaan en afscheid te nemen van haar functie bij 

Stichting Peuterwerk en KONN.  Ze is per 1 april uit dienst.  
Om de continuïteit te bewaren hebben wij per direct een interim-directeur, Angelique Smid, en 

interim-teamleider, Ina Hartjes, aangesteld.   

Beiden zijn bekend in de wereld van Peuterwerk en gaan met veel enthousiasme aan de slag.   

  

Leuke links voor thuis  

Omdat het weer zo mooi is, hebben we een aantal links geplaatst om samen de wereld te verkennen.   

  

https://www.piramidemethode.nl voor de peuters https://www.natuurwijs.nl 
voor de kinderen op de BSO  
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Wij wensen iedereen veel sterkte in deze bijzondere en moeilijke tijd;  we houden jullie op de 

hoogte via de nieuwsbrief en hopen iedereen gauw weer terug te zien.   

 

 

 


