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Coronamaatregelen:
De maatregelen zijn nog steeds van kracht, dus graag uw kind halen en brengen aan de
straatkant. Ouders die wel in het gebouw komen dienen een mondkapje te dragen. 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 laten testen, als de uitslag negatief is mag het weer
naar het KDV. In de bijlage de laatste beslisboom of uw kind wel of niet naar het KDV mag.

Corona op het KDV:
Begin mei is er een leidster positief getest en daarna een kind van de peutergroep. Voor mijn
gevoel lopen we al weken op eieren en kon dit ook niet uitblijven. Alle kinderen die op de
dagen aanwezig waren waarop ze besmet konden worden zijn ingelicht en moesten in
quarantaine. Na 5 dagen quarantaine kunnen ze dan getest worden en mogen bij een
negatieve uitslag weer naar het KDV. Behalve het voordeel dat ze weer naar het KDV mogen
weet u ook als gezin of u wel of niet besmet kan worden. Een zelftest of thuistest voldoet
niet aan de eisen, u dient hiervoor een afspraak met de GGD te maken.
Ook de leidsters die besmet konden zijn hebben zich laten testen en gelukkig waren alle
uitslagen negatief.

Corona en trakteren:
Zolang de corona maatregelen gelden mag er niet op een zelfgemaakte traktatie getrakteerd
worden. Ook vragen wij u om te trakteren op een gezonde traktatie, het liefst iets van fruit,
groente of zuivel, voorverpakt uit de winkel.

Personeel:
Pascalle heeft na lang wikken en wegen de knoop door gehakt en besloten om dichter bij
huis te gaan werken en ontslag te nemen bij Peuter Thuis. Voorlopig wordt ze vervangen
door Suus, Poodja en Jian, na de zomervakantie gaat onze stagiaire Demi als BBL’r op deze
groep staan en komt Merve weer terug van haar zwangerschapsverlof.
Merve is bevallen van een gezonde dochter die de naam Ayliz heeft gekregen. Moeder en
dochter maken het goed.



Komen en gaan:
Op de groep zijn er ook een aantal kinderen 4 geworden en gaan nu naar de grote school.
Lieve Daley, Aymelice, en Sebastiaan veel plezier op jullie nieuwe school, wij gaan jullie
missen.
Ook worden de volgende kinderen 3 jaar en komen voortaan gezellig op de peuter+ groep
spelen. Welkom Milo en Cas op de peuter+ groep.

Logopediste:
In de bijlage een stukje van onze logopediste Sandra van Baaren over de speen en de
taalontwikkeling. Sandra is onze vaste logopediste, ze heeft een praktijk in het
gezondheidscentrum in Rijkerswoerd. We vragen Sandra voor een screening als we ons
zorgen maken over bijv. de taalontwikkeling van uw kind. De kosten voor deze screening
betaald het KDV. U krijgt dan een advies van Sandra, dat kan zijn om nog even de
ontwikkeling af te wachten, een afspraak te maken met een KNO arts etc.


