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Coronamaatregelen:
De maatregelen blijven nog steeds van kracht, uw kind halen en brengen aan de straatkant.
Ouders die wel in het gebouw komen dienen een mondkapje te dragen. Gelukkig is het KDV
weer open voor alle kinderen. De BSO blijft voorlopig alleen open voor noodopvang. Echter
als er een kind of leidster positief getest wordt moet de hele groep in quarantaine, leidsters
en kinderen. Na 5 dagen kunt u uw kind testen, als het negatief is mag het weer naar het
KDV. Als u testen te ingrijpend vind voor uw kind dan moet het 10 dagen in quarantaine
blijven.
Ook moeten wij voor het bron en contact onderzoek gegevens van de kinderen/ouders
doorgeven aan de GGD bij een positieve besmetting. U dient hiervoor wel toestemming te
verlenen. Dit kan via het formulier in de bijlage, of het formulier tekenen op het KDV.

Thema:
Vormen en kleuren en natuurlijk vanaf half maart de LENTE!

Komen en gaan:
Nieuw op het KDV is Lars, van harte welkom,  Alex en Faithlynn zijn naar de Peuter+ groep
over gegaan en van Vigo, Zoë en Belle hebben we afscheid genomen want die zijn naar de
basisschool gegaan. Veel succes, we zullen jullie missen.
En dan is Rosaly ook gegaan, we wensen haar veel succes in de liefde en zullen haar erg
missen.

Nieuwe deuren/ramen/kozijnen:
Het gebouw krijgt nieuwe deuren, ramen en kozijnen. Dit was hard nodig maar gaat wel voor
overlast zorgen. Er is een planning maar het is erg onzeker of die gevolgd of gehaald gaat
worden. De verwachting is dat per blok, 1 lokaal beneden en boven, ze er twee dagen over
doen. De groepen kunnen in ieder geval boven op de BSO terecht of in het peuter+ lokaal op
woensdag en vrijdag.

Wijkcoaches:
In de bijlage een stukje van de wijkcoaches over opvoedproblemen etc.


