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 Ouder Klankbord groep  

 
In de afgelopen maanden 

hebben we regelmatig een 

oproep geplaatst voor nieuwe 

leden in de Ouder Klankbord 

Groep (OKG) . Wij zijn 

verheugd dat deze oproepen niet 

voor niets zijn geweest. Dankzij 

de komst van 3 nieuwe leden heeft Tante Marlie 

weer een volwaardige OKG. De ouders van Aiden, 

Zemi en Kae hebben zich beschikbaar gesteld voor 

de OKG. 

Welkom en bedankt voor jullie bereidwilligheid. 

Natuurlijk kunnen er nog altijd nieuwe leden zich 

aanmelden. 

Mocht u een bijdrage willen leveren mail dit dan aan 

het wel bekende mailadres of geef dit door aan één 

van de beroepskrachten. 

CORONA MAATREGELEN 
Men zegt wel eens “alle lichten staan op groen” , in 

principe geldt dit ook voor de corona maatregelen 

van de overheid. 

 

Na bijna 2 jaar leven in een beperkte wereld 

kondigde het kabinet op 15 februari jl. de opheffing 

van diverse maatregelen aan. 

 

Gelukkig bleek de laatste variant een milder ziekte 

verloop te hebben zodat er ruimte was voor 

verandering (versoepeling).  

 

Haaks hierop staan de grote hoeveelheden mensen 

die juist nu corona oplopen. Voor ons was dit best 

een lastig dilemma hoe de versoepelingen te vertalen 

naar het KDV. 

 

Onderdeel van de samenwerking met de OKG is dat 

bij beleidszaken de OKG om advies gevraagd kan 

worden. Maandag 21 februari jl. vond er daarom een 

teams meeting plaats om met elkaar te bespreken 

hoe we het beste kunnen omgaan met enerzijds de 

versoepelingen en anderzijds de hoge aantallen 

besmettingen.  

 

Met name binnen ons kleine team waren er geluiden 

van oplopende besmettingen bij ouders en in een 

vervolgstadium hun kinderen. Met de laatste 

beslisboom in de hand vond de overheid dat 

kinderen onder de 4 jaar niet thuis hoefde te blijven 

bij een positief getest gezinslid. Terwijl juist onze 

beroepskrachten aangaven dat deze kinderen vaak 

wel enige dagen later met klachten zaten. 

 



De kans dat hierdoor het virus mee komt naar het 

KDV en een beroepskracht hierdoor vatbaar werd 

gaf hen geen goed gevoel. 

 

Ze wilde graag een zo gezond mogelijke omgeving 

voor elkaar houden. 

 

Gelukkig stonden de meeste ouders open voor onze 

zorg, was een ouder ziek dan bleef het kind 

doorgaans ook thuis. Uit de buurt van de 

groepsgenootjes en de beroepskrachten. 

 

Nu de maatregelen steeds verder worden versoepeld 

hebben we de OKG leden de vraag voorgelegd wat 

het verstandigst is, immers uitval van één of 

meerdere beroepskrachten kan grote gevolgen 

hebben voor de hele groep. Nog steeds moet een 

positief getest persoon immers minimaal 5 dagen in 

quarantaine.  

 

Na overleg met de OKG hoe we tegen de periode na 

25 februari aan moeten kijken is in gezamenlijk 

overleg besloten om voor de komende weken tot 

eind maart het dringend advies aan ouders die 

positief getest zijn te geven; 

Houd uw kind thuis zolang één van de 

ouders/verzorgers ziek thuis is (in quarantaine zit). 

 

DEURBELEID (BRENGEN EN HALEN) 

 

Ook wat betreft de op dit moment gelden breng -en 

ophaalafspraken is afgesproken dat we nog 

voorzichtigheid betrachten. 

 

Met name het hoge aantal besmettingen wat nog 

steeds rond gaat, zorgen er voor dat voorzichtigheid 

troef is. Immers niet verwonderlijk zou zijn dat na 

het even los laten van de maatregelen er een nieuwe 

periode volgt met weer strakkere maatregelen. 

 

Besloten is om in ieder geval nog even voorzichtig 

te blijven. In de maand maart zal het voorlopig nog 

blijven zoals we nu gewend zijn. De ontvangst blijft 

vooralsnog in de hal, waar wij u en uw kind(eren) 

ontvangen en aan het eind van de dag weer aan u 

overdragen. 

 

In de loop van de maand maart volgt er weer een 

gezamenlijk overleg met de OKG leden hoe de 

situatie zich ontwikkelt, alvorens we verdere 

versoepelingen in dit beleid zullen doorvoeren. 

 

We vertrouwen op uw begrip in deze met als 

belangrijkste doel de situatie voor u, de kinderen en 

onze beroepskrachten zo gezond mogelijk te houden.  

 

Personalia 

Regelmatig verschijnen er koppen in de krant met de 

personeelstekorten in de diverse branche groepen. 

De kinderopvang is er daar helaas ook één van. Bij 

sommige organisatie lijdt dit tot vervelende 

complicatie, zoals het sluiten van groepen of zelfs 

hele locaties. 

 

Recent nog kwamen we onderstaand bericht tegen; 

 
Honderden kinderen Humankind niet naar 
opvang 

Bij de opvanglocaties van Humankind in de Achterhoek 

weten ze er alles van. Ze kampen met grote 

personeelstekorten door coronabesmettingen of 

verplichte quarantaine. Honderden kinderen kunnen 

daardoor deze week niet naar de opvang. Sommige 

locaties zijn zelfs genoodzaakt om helemaal te sluiten, 

meldt de Gelderlander. 
 

Verschillende opvanglocaties van Humankind in de 

Achterhoek en de Liemers kunnen niet aan de wettelijke 

verplichting voldoen van het minimum aantal 

medewerkers per locatie. Het totale uitvalpercentage 

van personeel staat op dit moment op 12,5 procent, 

waar dit normaal 4 procent is. Dat betekent dus drie 

keer zoveel uitval als normaal. De 

kinderopvangorganisatie met meer dan 470 locaties 

verspreid door het land, moet groepen en locaties in de 

regio Achterhoek daarom sluiten. 

 

De nood is soms zo hoog dat grotere organisaties in 

de vijver vissen bij kleinere organisaties, waarbij 

regelmatig gelokt wordt met voorwaarde waar de 

kleinere organisaties nu eenmaal niet aan kunnen 

voldoen. 

 

Ook wij ontkomen niet aan dit soort zaken. Konden 

wij in de vorige nieuwsbrief Desiree nog aan u 

voorstellen, halverwege februari (nog in haar 

proeftijd) werd haar een aanbod gedaan wat ze niet 

kon en wilde afslaan. Haar nieuwe werkplek ligt 

recht tegenover haar woning in een basisschool. 

 

Gelukkig was zij bereid om haar rooster netjes af te 

werken zodat wij ons enigszins konden instellen op 

de nieuwe situatie. 

 

Haar beoogd opvolger was weliswaar snel 

gevonden, echter we moeten nog even geduld 

hebben voor ze er is. Ze heeft eerst nog te maken 

met haar opzegtermijn maar dan verruild Dialon de 

stadse kinderopvang voor die van Tante Marlie.  

 

Tegen de tijd dat zij gaat starten zullen we in onze 

nieuwsbrief haar aan u laten voorstellen. 

 

Door het grote te kort aan personeel in de 

kinderopvangbranche heeft de overheid de 

mogelijkheden om nieuw personeel in te zetten 

verruimd. 

 

Met name ook de leer-werktrajecten geven het eerste 

half jaar van 2022 meer mogelijkheden. Voordeel 

van dergelijke maatregelen is dat studenten die hun 

opleiding via een stage bij jouw als organisatie aan 

https://www.gelderlander.nl/achterhoek/honderden-kinderen-thuis-vanwege-enorm-personeelsgebrek-kinderopvang-uitval-drie-keer-zo-hoog~a88245cd/


het afronden zijn de kans geboden worden om direct 

na hun studie in dienst te treden bij de organisatie. 

 

Angela loopt zo’n traject 

bij ons. Ze is inmiddels 

begonnen aan het laatste 

deel van haar opleiding. 

 

Overige enige maanden 

zal haar leerwerktraject 

bij ons worden omgezet 

naar een in diensttreding.  

 

Angela is, zoals ze zelf 

zegt, 35 jaar jong, getrouwd en woonachtig in 

Strijensas. Na jaren van andere werkzaamheden 

heeft ze er voor gekozen om zich om te laten 

scholen naar een baan waar hart ligt. 

 

Ze is in 2021 als bij ons gekomen en voelt zich al 

helemaal thuis als lid van het team bij Tante Marlie. 

 

Angela vindt het heerlijk om met haar hond te 

wandelen, kookt graag en bakt ook graag taarten. 

(wij gaan er vanuit als ze straks, over enkele 

maanden, klaar is dat er een lekker exemplaar op 

ons wacht) 

 

Maandag 28 februari a.s. 

start Sabine bij ons met haar 

leerwerktraject. 

 

Zij volgt dezelfde route als 

Angela. Ook voor haar is 

haar periode bij Tante 

Marlie het laatste stukje van 

haar opleiding. 

 

Sabine is getrouwd, heeft 2 kinderen en is eveneens 

woonachtig in de Hoekschewaard. Zij zal na het 

afronden van haar studie eveneens in dienst treden 

van onze organisatie.  

 

We weten niet of het een studie vak is maar ook 

Sabine bakt graag taarten. Leest daarnaast graag een 

goed boek of gaat er op uit met de kinderen. 

 

We wensen beide dames veel succes bij de 

afronding van hun studie. Vanuit de huidige 

beroepskrachten worden zij tijdens de laatste 

maanden van hun studie bij gestaan door 2 vaste 

krachten en door Thea vanuit de directie. 

OBSERVATIE.  

In de tijd dat corona ons leven beheerste was onze 

eerste prioriteit de zorg voor onze kinderen. In die 

periode hebben we het gerichte observeren wat naar 

de achtergrond geschoven. Het beeld wat in die 

periode vaak ontstond was vaak afhankelijk van de 

getroffen maatregelen.  

 

Aangezien we dit jaar van lieverlee toegaan naar een 

wat meer normale situatie zijn we begin dit jaar weer 

aan een nieuwe periode begonnen. 

 

De mentorschappen zijn binnen het team verdeelt en 

de uitgezette observatie periode is bijna afgerond. 

 

In de komende weken zullen de beroepskrachten 

aangeven wie de mentor van uw kind is en u in de 

gelegenheid stellen een afspraak te maken om samen 

de afgeronde observatie te bespreken. 

 

Zij maken met de ouders die dit willen hiervoor een 

videobel afspraak, zodat zij de observatie met u 

kunnen doornemen en u eventueel (aanvullende) 

vragen kan stellen. 

 

BELASTINGDIENST/TOESLAGEN. 

De belastingdienst, afdeling kinderopvangtoeslag, 

heeft met ingang van dit jaar een verplichte 

maandelijkse opvangrapportage opgelegd aan 

opvanginstantie.  

Uit betreffende informatie blijkt dat het 

VERPLICHT is de geboortedatum te vermelden van 

de ouder/verzorger op wiens naam de 

kinderopvangtoeslag is aangevraagd. Aangezien dit 

niet eerder van belang was wordt dit bij inschrijving 

niet door ons gevraagd.  

Daarom een dringend verzoek op zo spoedig 

mogelijk de geboortedatum van diegene die de 

toeslag heeft aangevraagd per mail aan ons door te 

geven. Indien de toeslag door beide ouders is 

aangevraagd dan graag beide geboortedatums 

aanleveren. Door het invullen van de juiste gegevens 

wordt het aantal steekproef controles voor de ouders 

drastisch verminderd, daarom hopen wij op korte 

termijn alle geboortedatums te kunnen versturen. 

Eerder zonden wij hiervoor een mail aan alle ouders, 

nog niet iedereen heeft hier op gereageerd. 

De belastingdienst houd 1 maart aan als voorlopige 

aanleverdatum voor een jaaroverzicht van 2021 en 

voor de eerste maanden van 2022. 

Ouders welke de gegevens niet hebben aangeleverd 

moeten uit onze opgaven worden gehaald. Zij 

komen dan bij de dienst in aanmerking voor een 

nadere steekproef controle. 

Dringend beroep op een ieder om z.s.m. de gegevens 

aan te leveren. 

 

 



TOT SLOT!  

Als deze nieuwsbrief verschijnt staat het carnaval 

voor de deur. We mogen weer zullen ze in het 

zuiden des lands denken. Het leven is 2 jaar anders 

geweest als we gewend waren. Toch is het maar net 

wat je er van maakt want….. 

 

Het leven is als een frikandel, 

Je moet het zelf speciaal maken 

 

 www.twitter.com/kotantethea 

www.facebook.com/kotantethea 

https://www.instagram.com/tantemarlie/  
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