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Verder afschalen Corona 

maatregelen 

Wij zijn verheugd u te kunnen mededelen dat, 

vanaf a.s. maandag 6 september, de maatregelen 

die waren afgesproken aangaande het halen en 

brengen verder worden versoepeld. De 

aangepaste afspraken gelden zowel voor de 

peuter als babygroep. 

DE AFSPRAKEN. 

Brengen 

Vanaf maandag gaat de overdracht weer op de oude 

vertrouwde manier. U kunt uw kind weer zelf naar 

binnen brengen, de tas van uw kind mag u weer zelf 

in het daarvoor bestemde laadje doen.  

Hierna vind de overdracht weer in de groepsruimte 

plaats, met in acht name van; 

- Hou 1,5 meter afstand van elkaar 

- Zoveel mogelijk proberen we maximaal 2 

ouders/verzorgers tegelijk in de 

groepsruimte toe te laten. 

- Houd u de overdracht zo kort en bondig 

mogelijk zodat er geen opstopping van 

wachtende ouders ontstaat. 

Bent u de 3e ouder/verzorger die naar binnen wil 

wacht u dan heel even in de hal/gang. Dit geldt 

zowel voor de peutergroep als de babygroep.  

Binnen hoeft u wat ons betreft vooralsnog geen 

mondkapje te dragen. Indien u dit zelf prettiger vind 

dan is dit voor ons geen probleem. 

Heeft u klachten o.i.d. blijft dan thuis, laat u kind 

door iemand anders brengen/halen. 

Halen 

U kunt weer zelf uw spullen ophalen uit het laatje 

van uw kind. De beroepskrachten geven u de 

overdracht in de groepsruimte met in acht name van 

de afspraken zoals bij het brengen vermeld staat. 

Indien we aan het buitenspelen zijn, hangt dat op bij 

de voordeur. Buitenom kunt u doorlopen naar de 

speelplaats. Hier is wat meer ruimte om 1,5 meter 

afstand te houden, dus kunnen er meer ouders 

tegelijk hun kind ophalen. 

Ouder Klankbord groep. 
In de wet kinderopvang is vastgelegd 

dat ouders middels een eigen 

vertegenwoordiging een stem hebben 

in het wel en wee binnen de locatie 

van hun kind(eren).  

 

Er hebben zich inmiddels 2 ouders aangemeld om 

zitting te nemen in de OKG. Deze ouders worden 

door de directie binnenkort benaderd voor een 

nadere kennismaking. 

 

Het is nog altijd mogelijk om zich aan te melden, 

zodat de OKG uit meer dan 2 leden zou kunnen 

bestaan. 

 

Vakantietijd. 

Niet alleen kinderen (met hun ouders) gaan op 

vakantie, ook een aantal beroepskrachten zal gaan 

genieten van een periode van een welverdiende 

vakantie. 



De komende weken in september gaan op toerbeurt 

nog enkele van hen er op uit. Wij vragen u dan ook  

begrip dat in deze periode af en toe iemand anders 

van het team op de groep van uw kind zal staan. 

De collega’s uit ons team die niet op vakantie zijn of 

al geweest zijn draaien in deze periode regelmatig 

een extra dienst zodat het wel de vertrouwde 

gezichten zijn maar op een moment dat ze er 

normaliter niet zijn.  

Dank voor uw begrip in ieder geval, de meeste 

vakanties zitten er begin oktober weer op. 

Personele zaken. 

Suzanne heeft inmiddels haar intreden op de groepen 

gedaan na haar zwangerschapsverlof. Zij werkt 

inmiddels weer op haar vertrouwde dagen. Haar 

vervangster Lizzy heeft ons inmiddels weer verlaten. 

Langzaam keren de meeste kinderen weer terug van 

vakantie, komen er ook nieuwe groepsgenoten op de 

groepen waardoor wij ons team graag wilde 

versterken. Wij zijn blij daarvoor Linda te mogen 

begroeten, zij stelt zich verderop zelf aan u voor. 

Naar school. 

Een aantal kinderen heeft of maakt binnenkort de 

overstap naar de grote school. Heel fijn voor hen dat 

dit allemaal weer kan en we wensen ze dan ook veel 

plezier op school. 

Even voorstellen. 

Hoi allemaal! 

 
Via deze weg stel ik mij graag 

voor aan jullie! 

  

Mijn naam is Linda. Alweer 

34 jaartjes jong en woon met 

mijn gezin in s Gravendeel.  

Ik ben een trotse moeder van 

2 stoere lieve jongens!  

 

Sinds 2008 ben ik werkzaam 

in de kinderopvang. In der loop der jaren heb ik veel 

ervaring op gedaan.  

 

Vanaf september kunt u mij tegen komen bij Tante 

Marlie. Mijn werk dagen zullen dinsdag , donderdag 

en vrijdag (ochtend) zijn.  

 

Erg leuk vind ik het om kinderen te stimuleren in 

hun ontwikkeling en daarbij activiteiten aan te 

passen op de behoefte en interesses van de kinderen. 
Belangrijk vind ik dat de kinderen zich thuis voelen 

bij Tante Marlie  .  
 
Ik kijk er naar uit!  

 

Tot dan!  

 

Linda heeft (in het kader van de AVG) toestemming 

gegeven dit stukje zo te plaatsen in deze nieuwsbrief. 
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