CORONA MAATREGELEN
Steeds meer corona maatregel verdwijnen uit ons
dagelijkse leven.
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Het landelijk protocol kinderopvang & corona is
inmiddels opgeborgen in het archief bij de
rijksoverheid en wordt weer tevoorschijn gehaald als
corona weer op zou laaien.
Door persoonlijke omstandigheden heeft het overleg
met de OKG leden iets later plaats gevonden dan
was afgesproken maar de afgelopen week zijn de
volgende afspraken gemaakt m.b.t. het deurbeleid,
enz.
DEURBELEID (BRENGEN EN HALEN)

Inhoudsopgave

Gezien het huidige corona beeld gaan we met ingang
van de maandag (9 mei) na de meivakantie het
volgende veranderen;
-

-

-

We bieden de ouders vanaf dat moment
weer aan om de overdracht binnen in hun
eigen groep te doen.
Dit kan/mag naar eigen keuze met of zonder
mondkapje.
We willen het aantal ouders wat tegelijk
binnen is in de groep wel beperken tot 2
tegelijkertijd.
Ouders die het prettig vinden om de
overdracht te blijven doen zoals dit nu is,
kunnen dit aangeven en dan houden we er
rekening mee.

Corona maatregelen
Deurbeleid
Nieuw thema
Belastingdienst/toeslagen
Bijzondere (sluitings)dagen
Tot slot

Nieuw thema
Er komt weer een nieuw thema programma aan.
Vanaf maandag 9 mei a.s. volgen we het thema
“Groeien en Bloeien”.
Begrippen die we leren;
Zaaien, groeien en bloeien.
Woordjes die behandeld worden;
Plant, dier, grond, tuin en bloem
Boekjes waaruit we lezen

Een kleine rups, van Paul Mangold
We hebben er een geitje bij, van Marjet Huilberts
Dikkie Dik in de tuin, van Jet Boeke
Liedje dat we zingen
“Zaadje in de grond”

Bijzondere (sluitings)dagen.
De komende maanden staan er een aantal bijzondere
(feest)dagen op de agenda waarbij u rekening moet
houden met bv. andere (sluitings) tijden van de
locatie.
In het onderstaande overzicht ziet u welke dagen dit
de komende maanden betreft;
Dag
Datum
Dodenherdenking 4 mei

BELASTINGDIENST/TOESLAGEN.
Zoals in een eerdere nieuwsbrief al vermeld
verlangd de belastingdienst vanaf afgelopen januari
een verplichte opgaven van de opvanginstanties
welke facturen e.d. zijn uitgeschreven voor ouders.
Inmiddels is het een vast patroon geworden in de
achter ons liggende maanden, raken we er steeds
meer aan gewend. De aanlevering vind altijd
achteraf plaats, d.w.z. voor de 15e van de maand
dient de opgaaf gedaan te worden van de maand die
geweest is. Dus als vb. voor 15 mei dient de maand
april door ons te worden aangeleverd.
Het systeem vereist een behoorlijke nauwkeurigheid
m.b.t. de in te sturen gegevens. Niet alleen van de
kinderen maar ook van de ouder(s) welke de
aanvraag hebben ingediend. Bij sommige kinderen
geldt dat de aanvraag door beide ouders is gedaan.
Bijvoorbeeld door beide 50% aan te vragen.
Vergeet dit niet ook aan ons door te geven, met de
juiste gegevens van beide ouders, anders loopt uw
toeslagaanvraag en de aan te leveren gegevens niet
synchroon.
De ontbrekende gegevens, zoals geboortedatum en
voorletters van de aanvragende ouder, hebben we
inmiddels aangepast op het gewijzigde
inschrijfformulier. Zo hopen we in de toekomst de
gegevens aanlevering zo soepel mogelijk te laten
verlopen. De jaarlijkse steekproefcontrole door de
belastingdienst verloopt voor u als ouders dan
namelijk ook een stuk sneller.
Wat wel van belang is heeft u een wijziging qua
opvang vergeet dit dan niet ook zelf ik uw eigen
“mijn overheid” omgeving aan te passen. De
controle vinden namelijk plaats door het vergelijken
van onze gegevens, de door u zelf ingevoerde
gegevens bij de belastingdienst en de uitgekeerde
toeslagen.

Hemelvaartsdag
2e Pinksterdag

27 mei
6 juni

Bijzonderheid
Sluiting om 18.00
uur
KDV GESLOTEN
KDV GESLOTEN

Verder zijn er dagen die in een speciale schijnwerper
worden gezet (zie ook ouder informatie op onze
website);
8 mei – Moederdag
4 juni – Landelijke opa/oma dag
8 juni – Nationale buitenspeeldag
19 juni – Vaderdag
29 juni – Modderdag
Van al deze aparte dagen krijgt u op de locatie de
benodigde informatie.

EHBO
In de afgelopen periode is
weer de opstart gemaakt
van de training EHBO
voor baby’s en kinderen.
In de corona periode had
dit, noodgedwongen, een
tijdje stil gelegen. Om weer helemaal up-to-date te
zijn hadden Miriam en Cathalina het programma
geheel opnieuw gedaan (i.p.v. de verkorte herhaling)
en dat de stof er nog prima in zat bij beide dames
mag blijken dat zij zowel de theorie als de praktijk
glasrijk aflegde.
Kristy ging voor de 1e keer op voor het EHBO
papiertje en ook zij wist voor beide onderdelen te
slagen, zodat ook zij het certificaat in de tas heeft.
Van de andere beroepskrachten loopt de periode
nog, die zijn dus in het bezit van het goedgekeurde
certificaat. In de loop van het komend jaar gaan ook
zij op herhaling.

Personalia
Vanaf maandag 9 mei a.s. wordt ons team van
beroepskrachten aangevuld met een nieuw gezicht.
Dialon komt ons team versterken, zij werkt
doorgaans op maandag, dinsdag en vrijdag. Dialon is
een ervaren beroepskracht die inmiddels 3 jaar werkt
in de kinderopvang.

www.twitter.com/kotantethea

Zij stelt zich zelf nog even aan u voor;

www.facebook.com/kotantethea

Hallo allemaal,
Via deze weg wil ik mij graag voorstellen.
Ik ben Dialon van Westen, 22 jaar en woonachtig in
Maasdam. Hier woon ik samen met mijn vriend en
dochtertje van 1 jaar.
Zelf heb ik de opleiding onderwijsassistent afgerond
in 2019 en ben toen direct gaan werken in de
kinderopvang.
Na 3 jaar werkzaam te zijn geweest bij een andere
organisatie is het tijd voor een nieuwe uitdaging.
Verder ben ik graag met mijn familie en vrienden.
Ik zie er naar uit om jullie allemaal te ontmoeten

TOT SLOT!
Gestaag gaan de dagen en maanden weer aan ons
voorbij. Inmiddels zit Koningsdag er weer op,
konden we voor het eerst in twee jaar weer feesten
met familie, buren en vrienden, hoe mooi is dat weer
want….
Met een vriend wandelen in het donker is
nog altijd beter dan in je eentje lopen in
het licht.

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

