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Corona:
Afgelopen week is er 1 besmetting op de peuter+ groep geconstateerd. Het betreffende kind
had nagenoeg geen klachten en is direct in quarantaine gegaan. Ouders, blijf alert op uw
kinderen en op u zelf, neem bij twijfel een zelftest af. Als die positief is dan meteen een
afspraak maken bij de GGD voor een officiële test en alvast in quarantaine gaan. In de bijlage
zit de nieuwste beslisboom waarin u kunt lezen hoe te handelen bij klachten.

Thema:
De komende weken zullen uiteraard over kerst en oud & nieuw gaan.
Donderdag 23-12 gaan we een kerstbrunch houden, als u hiervoor een bijdrage wil leveren in
de vorm van broodjes of drinken even overleggen met de leidsters wat er (nog) nodig is.

Kerstvakantie & aantal weken jaarcontract:
Wilt u via de kindplanner doorgeven als uw kind niet in de kerstvakantie komt?
(25-12 t/m 9-1) Ook zien we dat er kinderen verdwenen zijn uit de kindplanner. Dit komt
omdat hun weken op zijn. Als u bijvoorbeeld een jaarcontract heeft voor 48 weken is het de
bedoeling dat uw kind 4 weken niet komt. Dit in periodes aangeven in de kindplanner en niet
in losse dagen is het advies. Kindplanner telt nl. weken, geen losse dagen.

Tarieven 2022:
De tarieven gaan in 2022 omhoog naar €8,50 per uur bij een jaarcontract en naar €9,- bij
incidentele opvang. Deze wijziging is doorgevoerd in de kindplanner, daar kunt u onder het
contract inzien wat de nieuwe maandelijkse kosten worden en deze wijziging doorgeven aan
de belastingdienst.

Stagiaires:
Het duurde even maar er zijn gelukkig weer een aantal stagiaires gestart, we mogen die ook
inzetten bij onderbezetting van het personeel. Op de peutergroep staat op maandag en
dinsdag Eva Randewijk, op de peuter+ groep op donderdag en vrijdag Kyra de Graas en op de
babygroep op donderdag en vrijdag Cree Numan.
Op woensdag staat op de babygroep naast Jeske voorlopig Lois Rutenfrans, zij is ook stagiaire
PW-4 laatste jaar en heeft vorig jaar hier stage gelopen op de peutergroep.


