Beste ouders/verzorgers,
Modderdag:
Maandag 29 juni 2020 is het weer nationale modderdag. Dit jaar hebben we besloten om de
modderdag iets kleiner te vieren dan dat we gewend zijn. Op deze manier kunnen we toch
voldoen aan alle aanpassingen i.v.m. het Coronavirus en genieten van ‘’ het modderen’’ met
de kinderen.
De kinderen die maandag ingepland staan, mogen oude kleding aan.
We willen ouders daarnaast ook vragen een schoon setje kleding mee te geven in de tas, zodat
we de kinderen na de activiteiten weer schone kleding aan kunnen geven.
We gaan er weer een leuke modderdag van maken
Met vriendelijke groet,
Team Sparretje
RIVM:
Het RIVM heef haar beleid voor kinderdagverblijven en scholen ten aanzien van
neusverkoudheid bij kinderen gewijzigd en de handreiking met betrekking tot neusverkouden
kinderen hierop aangepast. Kinderen van 0 – 4 jaar en kinderen in groep 1 en 2 van de
basisschool hoeven niet langer thuis te blijven als ze neusverkouden zijn. Deze en andere
wijzigingen worden opgenomen in het protocol kinderopvang.
Voor kinderen van 0-4 jaar en kinderen in groep 1 en 2 van de basisschool geldt ons reguliere
ziektebeleid. Voor kinderen vanaf groep 3 gelden de richtlijnen van het RIVM nog
onverminderd.
In de bijlage vinden jullie een “beslisboom” die wij handhaven.
SVB:
De verwachting is dat de SVB rond 8 juli a.s. de eigen ouderbijdrage (kinderopvangtoeslag)
zal uitkeren.
Medewerker Wendy:
Helaas hebben we de vervelende keuze moeten maken om Wendy haar contract niet te
verlengen.
We hebben al een tijdje meer formatie dan dat we nodig hebben op de groep doordat er
kinderen naar school zijn gegaan en nog gaan.
Haar laatste werkdag zal 8 juli zijn. Wij wensen haar veel succes bij het vinden van een
nieuwe baan.
Vakantie medewerker:

Vanaf juli komt Rianne ons ondersteunen tijdens de vakantie tijd in de periode van 1 tot 17
juli en van 10 tot 22 augustus . Zij is geen onbekende, ze heeft bij ons al stage gelopen en
vakantie werk gedaan.
Hoi allemaal! Mijn naam is Rianne de Vries en ik ben 19 jaar. Ik heb op dit moment mijn
opleiding tot pedagogisch medewerker afgerond. In mijn vrije tijd ben ik actief met hockey, ik
ben zelf keeper en geef jonge keepers ook training. Ik kom deze zomervakantie gezellig bij het
sparretje werken, hier heb ik heel veel zin in! Mocht u nog vragen hebben, kunt u die gerust
aan mij stellen!

Wij wensen iedereen (ondanks het Corona virus) fijne vakantiedagen toe, hou je gezond en
virus vrij!
Groetjes team Sparretje.

