
Nieuwsbrief 2-2022

Algemeen:
Mijn voornemen om elke maand een nieuwe nieuwsbrief uit te brengen is niet gelukt, soms
is er gewoon weinig nieuws. Wat wel nieuws is dat we het brengen en halen gaan wijzigen
omdat u weer naar binnen mag, de details staan hieronder beschreven.

Gedurende een periode van twee jaar was het in verband met COVID-19 maatregelen

gebruikelijk om uw kind(eren) via de buitendeur op de groep te brengen/halen. Per 25

februari 2022 is de wettelijke verplichting, als ook het dringend advies, om 1,5 meter afstand

tot andere volwassenen te bewaren, komen te vervallen. Dit brengt veranderingen in het

beleid van KDV Peuter Thuis met zich mee.

● Het brengen van uw kind(eren) gaat via de buitendeur (aan de straatkant) zoals u

gewend bent. Ouders/verzorgers komen tijdens het brengmoment niet binnen op de

groep, afscheid nemen gebeurt bij de deur. Op deze manier houden wij het moment

van afscheid nemen voor alle kinderen kort, duidelijk en overzichtelijk en kunnen

pedagogisch werkers hun volle aandacht besteden aan alle kinderen die

binnenkomen.

● U bent van harte welkom uw kind(eren) binnen op de groep te komen ophalen. U

gaat dan via de ingang aan de zijde van het schoolplein naar binnen. Wij treffen geen

extra voorzorgsmaatregelen om afstand tijdens haalmomenten te garanderen, wij

vragen u wel om elkaar waar mogelijk de ruimte te geven. Wij vragen u uw kinderen

niet zelf te brengen en halen als er sprake is van corona-gerelateerde klachten, als u

wacht op de testuitslag, als de testuitslag positief is of als u in quarantaine zit. Denkt

u eraan om de blauwe hoesjes over uw schoenen aan te trekken?

Wij willen via deze weg benadrukken dat de pedagogisch werkers er ’s ochtends zijn voor de

kinderen en niet voor algemene vragen van ouders/verzorgers. Heeft u een uitgebreide

vraag/opmerking voor een pedagogisch werker dan heeft het de voorkeur een afspraak te

maken. U kunt hen bereiken via de Kindplanner, telefonisch contact opnemen of persoonlijk

een afspraak maken.



Wij danken u hartelijk voor uw medewerking en zien er naar uit u weer op de groep(en) te
mogen ontvangen!

Personeel:
Margret heeft laten weten dat ze per 1-5 stopt met werken op de peutergroep omdat ze met
vervroegd pensioen gaat. We zullen in de laatste week van april afscheid van haar nemen,
meer details volgen hier nog over.
Haar opvolgster is inmiddels bekend: Kimberley van Uuden, die al eerder bij ons gewerkt
heeft, gaat Margret per 1-5 vervangen, daar zijn we erg blij mee en we wensen Kimberley
dan ook veel succes!

Inschrijven broertje/zusje:
Er zijn en worden momenteel veel broertjes en zusjes geboren, inschrijven wil nog wel eens
problemen geven. Ga in ieder geval niet opnieuw inschrijven maar log in op het ouderportaal
van het kind dat al bij ons op het KDV/BSO komt. Ga dan naar de hamburger linksboven, klik
op familie en dan klikken op de groene bol rechts, broertje/zusje inschrijven. Wij hebben dit
probleem ook aangegeven bij de kindplanner.

Babygroep:
Komen en gaan:
Welkom lieve Owen, Abby en Avi op de babygroep! Erg gezellig dat jullie er zijn!

Leeftijd verlaging naar de peutergroep:
Door verschillende redenen hebben we besloten om de leeftijd te verlagen van 2 jaar naar
1,5 jaar om van de babygroep naar de peutergroep over te gaan. We kijken hierbij eerst naar
het kind, is het toe aan een nieuwe uitdaging/groep? Dan moet het kind wel kunnen lopen,
kunnen zitten op een stoeltje en nog maar 1x per dag slapen. Doordat er 1 jarigen op de
peutergroep komen, wordt de kindratio aangepast en zal deze groep uiteindelijk minder
groot worden. Ook op de peutergroep gaat de leeftijd om naar de volgende groep omlaag en
zal er meer worden gekeken naar de ontwikkeling van de peuter dan alleen naar de leeftijd.

Peutergroepen:
Komen en gaan:
Welkom op de peutergroep voor Nick, Damian, Elise, Emilia en Nathan. We hopen dat jullie
een fijne tijd bij ons hebben. Naar de Peuter+ groep zijn Marc, Stieven, Imee en Neomie
gegaan, veel succes in jullie laatste jaar!

Thema’s:
De thema’s voor de komende weken zijn lente en Pasen. Hoe we dan de sneeuw, van vorige
week donderdag gaan uitleggen in het lente thema wordt nog een hele uitdaging😊 U kunt
bij elk thema hier voorwerpen over meegeven om uit te stallen op de groep.



Paasbrunch:
Op donderdag 14-4 en vrijdag 15-4 is er weer een paasbrunch tussen de middag. De leidsters
hebben al veel lekkere hapjes besteld voor tussen de middag maar als u nog wat wilt
meegeven kan dat uiteraard. Overleg dan even met de leidsters wat ze nog nodig hebben.

Kindplanner:
Zowel ouders als leidsters hebben regelmatig problemen met de Kindplanner. Ik heb
daarover geregeld contact met ze. Ik heb nu afgesproken dat ik actief ga inventariseren wat
er niet goed loopt in het gebruik met de Kindplanner en dat dan aan ze doorgeef. Dus bij
deze aan u de vraag om dat aan mij door te geven via de mail: info@tussenthuis.nl

Vakantie Janet Viejou:
Ik ben afwezig i.v.m. vakantie werkzaamheden van woensdag 6-4 t/m vrijdag 22-4. De
groepen zijn gewoon tijdens opvanguren telefonisch bereikbaar.


