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Terugkijkend op 2020 geeft een onwerkelijk gevoel.
Een virus wat ons vanaf half maart in de greep hield,
zorgde voor een situatie welke niemand ooit eerder
heeft meegemaakt.
De overheid legde ons op een bepaald moment
tijdens de 1e coronagolf ons een sluiting op. Een
periode waarin we alleen noodopvang mochten
verzorgen.
Voor iedereen een lastige periode, waarin we met
filmpjes, coronaproef bezoekjes, kaartjes en tal van
andere zaken geprobeerd hebben het ook voor de
thuisblijvers leuk te maken.
Gelukkig zorgde de overheid met een bijdrage
vanuit het rijk ervoor dat de verplichte sluiting geen
al te grote schade opleverde.
Opgelucht waren we toen in juni weer gewoon
opvang konden bieden. Helaas werd de gedachte dat
we weer tot een normale situatie konden overgaan,
recent ruw verstoord.
Hoewel de toename van positieve test ons geen goed
gevoel gaf hadden we nog enigszins de hoop dat de
kinderopvang aan een nieuwe verplichte sluiting zou
ontkomen.
Helaas zijn we vanaf woensdag 16 december jl. weer
terug bij af. In ieder geval t/m dinsdag 19 januari a.s.
heeft de overheid de kinderdagverblijven weer
gesloten. Geldt opnieuw alleen de noodopvang voor
ouders/verzorgers uit cruciale beroepen.
Laten we met elkaar hopen dat een ieder het gezond
verstand gebruikt en gehoor geeft aan de
voorgeschreven maatregelen (1,5 meter, mondkapje,
handen wassen, enz).
Alleen met elkaar kunnen we er voor zorgen dat we
in 2021 weer snel kunnen overgaan tot de “normale”
situatie.
Als directie wensen wij u en de uwen in ieder geval,
het onderstaande toe.

Ouder Klankbord groep
Als directie willen wij deze
nieuwsbrief onze dank uit te spreken
aan de leden van de in 2020. In het
afgelopen jaar is er regelmatig contact
en overleg geweest met hen.
Door verandering in de persoonlijke situatie en het
naderende moment dat een kind van een OKG lid
naar school gaat zijn we voor 2021 op zoek naar
nieuwe leden voor de oudervertegenwoordiging voor
Tante Marlie.
Mocht u een bijdrage willen leveren mail dit dan aan
het wel bekende mailadres of geef dit door aan één
van de beroepskrachten.

Locaties GESLOTEN.

Alles even op een rijtje;
Locatie
LOCATIE
TM
LOCATIE
TM
LOCATIE
TM

Bijzonderheden
Sluiten om 18.00 uur
GESLOTEN vanwege 1e
kerstdag
GESLOTEN
GESLOTEN
Nieuwjaarsdag

Op 4 januari gaan we, op de gebruikelijk tijd, weer
open, t/m 19 januari nog steeds als noodopvang voor
cruciale beroepen.
Kidsdagdelen
Ook in 2021 kunt u als
ouders gebruik maken
van de kidsdagdelen.
Deze dagdelen krijgen
alle ouders ieder jaar.

Aan het inzetten van de kidsdagdelen zijn een aantal
voorwaarde verbonden;
Voorwaarde
-

Per mail kunt u kidsdagdelen aanvragen,
waarna u van de administratie verneemt of uw
verzoek ingewilligd kan worden.
Kidsdagdelen kunnen ingezet worden mits de
ruimte in de groep dit toelaat.

-

Kidsdagdelen kunnen niet meegenomen
worden naar een volgend jaar, ieder jaar
ontvangen ouders een nieuw te goed.

-

Kidsdagdelen kunnen niet ingezet worden in
de periode tussen kerst en oud-en nieuwjaar.

-

Kidsdagen zijn niet inwisselbaar voor
financiële compensatie o.i.d.

-

Kidsdagen worden naar ratio van uw
overeenkomst beschikbaar gesteld.

Compensatiedagen.

Voorkom dat u voor een gesloten deur komt te staan,
zet de dagen dat de locaties dicht zijn in uw agenda.

Datum
24
december
25
december
27 t/m 31
december
1 Januari

Dit is een vast aantal kidsdagdelen die zij kosteloos
mogen gebruiken om ziekte en/of vakantiedagen te
vervangen.

Erkende (christelijke/nationale) feestdagen worden
door ons gecompenseerd middels extra
kidsdagdelen.
Ook hiervoor geldt; Uw (mail) verzoek hiertoe dient
u te richten aan de administratie. Waarna u, mits de
ruimte op de groepen dit toelaat, van de
administratie verneemt of uw verzoek ingewilligd
kan worden.
.Tarieven 2021
Begin december hebben alle ouders per mail het
tarieven overzicht 2020 ontvangen. Ook in
2021geldt, dat wij in;
Week 52 – GESLOTEN zijn
De week tussen kerst en oud- en nieuw is niet
meegenomen in ons jaartarief.

Uw maandelijkse (vaste) maandfactuur wordt
hierdoor vastgesteld op 51 weken x uw aantal
dag(en) ; gedeeld door 12 maanden.
Hierdoor krijgt u 12x een zelfde factuur en ook 12 x
een zelfde tegemoetkoming.

Incassodata 2020

een fotograaf om een en ander uit te werken.Zodra
er meer bekend is informeren wij u er over.

Kerst 2020

Net als vorig jaar hebben wij voor u vast de
incassodata voor 202 voor u op een rijtje gezet.
Hierdoor kunt u rekening houden met deze data,
zodat wij niet tevergeefs incasseren (extra kosten
moeten maken, die we dan bij u in rekening moeten
brengen). Vast dank voor uw medewerking hiervoor.
25 januari - 25 februari - 25 maart - 26 april
25 mei - 25 juni - 26 juli - 25 augustus
24 september - 26 oktober -25 november
27 december

Net als in de eerste lockdown periode zijn de
beroepskrachten de afgelopen dagen op pad geweest.
Bij alle ouders werd een speciaal eindejaar cadeautje
afgeleverd.
Een flesje met handzeep werd opgesierd met een
foto van de kinderen en een kerstbal met wensen

YOU TUBE KANAAL
Nu het er naar uitziet dat we weer even een andere
dan normale situatie in zijn gegaan zullen we u weer
regelmatig op de hoogte houden via de mail met
coronanieuws en via ons You Tube kanaal met
filmpjes en andere wetenswaardigheden.
Hou dus regelmatig uw mail in de gaten en kijk op
ons you tube kanaal. Dan kan ook via onderstaande
link;
https://www.youtube.com/channel/UCMk06XNxdJ
DNwX8o6bfYTfA?view_as=subscriber

Personalia
Het nieuwe jaar zal voor beroepskracht Suzanne in
gaan met de wetenschap dat zij voor de 2e keer
moeder gaat worden. Zij zal ons een poosje verlaten
om met zwangerschapsverlof te gaan. Na haar verlof
wil ze weer graag terugkomen op de voor haar
bekende dagen en uren.

Jaaragenda
Naast de 4 wekelijkse thema’s (3 weken thema + 1
week op- en afbouw) is er voor 2021 weer een
geheel nieuwe jaaragenda.

Fotograaf

U kunt deze vanaf 28 december a.s. deze vinden op
onze website www.tantetheateam.nl bij
PRAKTISCH/OUDERINFORMATIE.

Het nieuwe jaar willen we trachten te beginnen met
een bezoek van de fotograaf. Dan gaat natuurlijk pas
gebeuren zodra de huidige maatregelen weer worden
opgeheven. Op dit moment zijn we in gesprek met

Sommige activiteiten zullen t.z.t. apart via de mail
nader aan u toegelicht worden.

TOT SLOT!

www.twitter.com/kotantethea

Nog even en dan kunnen we een heel bijzonder jaar
achter ons laten. Knallende kurken moeten dit jaar
de enigste knallers zijn om het oude jaar uit te luiden
en het nieuwe jaar te verwelkomen.

www.facebook.com/kotantethea

Het jaar 2020 is, met al zijn ups en downs toch best
snel gegaan.
De directie en alle medewerkers wensen u en de
uwen fijne kerstdagen en een zeer voorspoedig,
maar vooral gezond, 2021 toe.
We hopen u, als noodopvang, in goede gezondheid
vanaf 4 januari 2021 weer van dienst te mogen zijn,
om samen met u, uw (en een beetje onze) kinderen,
een plezierige, leerzame en gezonde tijd bij onze
opvang te mogen bieden. Wij zullen dit met zorg en
liefde doen.
We hopen dat na 19 januari a.s. de situatie weer heel
snel vertrouwd zal worden, dat de noodopvang weer
achter ons gelaten kan worden.
In 2021 staat ons weer heel nieuw jaar te wachten,
waarin we alles wat we geleerd hebben van 2020, in
goede en minder goede tijden, mee kunnen nemen.
Ook 2020 maakt ons wijzer en naar wij hopen
sterker want…..

''Wil je een regenboog?
Dan zal je de regen voor lief
moeten nemen.''

https://www.instagram.com/kotantethea/

