Nieuwsbrief 1-2021
Wij wensen iedereen een gelukkig, gezond en goed nieuwjaar!
Coronamaatregelen:
De maatregelen blijven 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.
De peutergroepen worden tijdens de lockdown samengevoegd, i.v.m. het aantal kinderen.
Kosten kinderopvang en tegemoetkoming eigen bijdrage:
Alle ouders die gewoonlijk gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook nu volledig door
blijven betalen, ontvangen een tegemoetkoming van de eigen bijdrage. De tegemoetkoming geldt
voor alle typen formele opvang (kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang) tot
de maximum uurprijs. Dit geldt óók voor ouders in cruciale beroepen. Zij kunnen wel gebruik maken
van kinderopvang en worden verzocht hun factuur door te betalen.
Net als bij de sluiting in het voorjaar zal er in de tegemoetkoming onderscheid gemaakt worden
tussen 3 groepen. Al deze groepen zullen een tegemoetkoming ontvangen.
1. Ouders die gebruik maken van kinderopvangtoeslag.
2. Ouders die gebruik maken van een regeling gesubsidieerd door de gemeenten, zoals
voorschoolse educatie, peuteraanbod of sociaal medische indicatie.
3. Ouders die zonder overheidsvergoeding gebruik maken van kinderopvang.
Vloeren waxen:
Op donderdag 7-1 en vrijdag 8-1 gaan de vloeren van het KDV in de wax. De baby’s zitten op deze
dagen boven op de groep direct boven hen en de peuters zitten helemaal rechtsboven op de
BSO-groep de uiltjes. U mag dus het gebouw in om uw kind te brengen of te halen, uiteraard met een
mondkapje op.
Personeel:
Merve is weer zwanger, helaas heeft ze meteen weer zoveel lichamelijke klachten dat ze inmiddels
weer voor 100% in de ziektewet zit.
Maandbedrag:
Denkt u eraan om het gewijzigde maandbedrag i.v.m. de tariefsverhoging door te geven aan de
belastingdienst?

Babygroep:
Komen en gaan:
Neomi en Dilay zijn naar de peuters gegaan, we zullen jullie missen. Nieuw op de groep zijn: Bibi,
Boris, Julan, Angelina en Xavi, allemaal van harte welkom op het KDV en veel plezier op de
babygroep.
Peutergroep:
Thema: winter
Na de vakantie gaan we starten met het thema winter.
Bij winter denken we aan sneeuw en ijs. Het is niet zeker of het in de periode dat we aan het thema
werken ,ook echt gaat sneeuwen of vriezen. In dit thema werken en praten we daarom behalve over
sneeuw en ijs ook over kou en warme kleren. De komende weken zullen we de winter zeker
tegenkomen of ervaren!
Wat trek je aan als je naar buiten gaat? Hoe voelen die warme stoffen? Hoe ziet het er buiten uit als
het gevroren heeft? En welke spullen horen bij de winter?
We zullen boekjes lezen over de winter en mooie knutsel werkjes maken.
Nieuwe kindjes op de groep: Neomi en Dilay, van harte welkom!

Peuter+ groep:
Thema: Winter en logeren:
Deze maand gaan we bezig met de thema’s winter en logeren.
Speelgoed van thuis:
Graag geen speelgoed meer mee laten nemen aangezien het vaak kleine dingetjes zijn die snel
kwijtraken.

