
Nieuwsbrief 6-2021

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. 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. Als u
niet laat testen dient uw kind 10 dagen in quarantaine te blijven. In de bijlage de laatste
beslisboom of uw kind wel of niet naar het KDV mag, bij klachten of een verblijf in het
buitenland.

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:
Onlangs hebben we ook al afscheid moeten nemen van Ula, dit ging erg snel omdat Ula nog
veel vakantiedagen had staan. We zullen haar zeker missen en wensen haar veel succes op
haar nieuwe werkplek.

Dierendag op het KDV:
Donderdag 22-7 komt Andrea van de Sunflower Ranch weer langs met veel dieren, zoals
konijnen, kippen, cavia’s etc. Als uw kind niet op donderdag naar het KDV komt maar toch
langs wil komen om de dieren te aaien dan kan dat tussen 10 en 11 uur. U dient dan wel bij
uw kind te blijven. De dieren zijn te knuffelen op het peuterplein.

Vakantie:
Het is bijna zover en sommige kinderen zijn zelfs al op vakantie. Het is belangrijk om aan te
geven op de kindplanner op welke dagen uw kind niet komt. Nu denken er ouders dat je die
dagen weer kunt gebruiken om te ruilen voor extra opvangdagen. Dat is meestal niet zo. Als
u een contract heeft van bijv. 46 weken, dan is het de bedoeling dat uw kind in dit jaar 6
weken niet komt. Het is ook afhankelijk van de datum waarop uw kind dit jaar begonnen is
met de opvang. Bij een half jaar, dus vanaf juli, bij een contract van 46 weken is het dan de



bedoeling dat uw kind 3 weken niet komt. Wees hier alert op, anders zijn in december ineens
de opvangdagen op en kunt u een extra rekening krijgen.
Ik wens hierbij, namens het team van KDV Peuter Thuis iedereen een hele fijne
zomervakantie toe!


