Beste ouder(s)/verzorger(s),
Zoals jullie gisteren hebben gehoord moeten de dagverblijven nog dicht blijven t.m. 28 april.
Dit is voor iedereen zeer vervelend zowel voor ons als voor jullie.
Jullie hebben de afgelopen weken meegewerkt om ervoor te zorgen dat er weinig gebruik werd gemaakt van
de opvang, daarvoor onze dank.
Dat heeft echt meegewerkt om de verspreiding van het virus te minimaliseren.
We begrijpen ook dat het nu wel erg lang gaat duren voor sommige onder jullie maar we benadrukken het
belang om zo weinig mogelijk kinderen te laten komen naar de opvang, m.a.w. heeft u zelf een oplossing
gebruik die dan.
Veiligheid Brabant adviseert de kinderdagverblijven ook om de groep zo klein mogelijk te houden.
Normaal mogen wij maximaal 16 kinderen op de grote groep en 3 kinderen op de baby groep opvangen
maar om toch aan de veiligheid normen te voldoen laten wij maar maximaal 9 kinderen toe op de opvang.

De oude regeling was tot en met maandag 6 april. Vanaf dinsdag 7 april gaat de nieuwe regeling in.
Wij verzoeken jullie, als er vanaf 7 april tot en met 28 april geen opvang nodig is omdat er een andere
oplossing is, de kinderen in deze periode afwezig te melden in de ouderapp
Als jullie onverhoopt kinderopvang nodig hebben in deze periode dan hanteren wij de volgende
voorwaarden:
1) Één van de ouders werkt in een cruciaal beroep en de andere ouder of familielid ziet geen mogelijkheid om het kind op te vangen
2) Er mag geen gezinslid ziek zijn of koorts hebben dan moeten wij het kind weigeren
3) Kinderen die komen mogen géén loop neus en géén koorts hebben, niet niesen of hoesten, zij worden
geweigerd of er wordt gebeld dat jullie het kind meteen moeten op komen halen.
4) Bij ouders die verkouden zijn verzoeken om buiten te blijven, de overdracht vindt buiten plaats met
gepaste afstand.
5) Er komt buiten bij de voordeur een pompje te staan met desinfecterende hand gel, graag de handen
eerst desinfecteren voordat je verder naar binnen gaat. Deze is bestelt maar zodra die binnen is zullen
wij deze daar neer zetten.
Wij zullen de bovenstaande voorwaarden nog strenger gaan handhaven. De afgelopen weken hebben de
leidsters met regelmaat kinderen naar huis moeten sturen omdat ze niet voldeden aan de bovenstaande
voorwaarden.
Om het dagverblijf open te kunnen houden voor ouders met een cruciaal beroep en nood opvang nodig
hebben, is het voor ons zaak om onze leidsters te beschermen, dat kan alleen als jullie allemaal meewerken.
Op 15 maart hadden wij u gemaild dat de opvang dagen tijdens de verplichte sluiting van 16 maart t.m. 6
april opgeslagen zouden worden als ruildagen. De Belastingdienst blijft de kinderopvangtoeslagen door
betalen aan de ouders, mits de ouders de facturen blijven betalen aan de kinderopvang. Ook de eigen
bijdrage die door de Belastingdienst is bepaalt, gemaximaliseerd tot het uurtarief van de Belastingdienst

(KOT), wordt terug betaalt. Hierdoor betalen jullie in deze periode principe niets, alleen de kosten van het
verschil uurtarief blijft. Met de oudercommissie hebben we hierover overleg gehad, zij vinden ook om deze
drie weken als “ruil” dagen aan het budget toe te voegen, niet reëel. Daarom is er besloten om het ruil
budget te corrigeren.
Ons team hoopt van harte dat we na 28 april weer open mogen en alle kinderen weer mogen komen spelen,
we missen hun
Hou je gezin en naaste virus vrij en gezond!

Mochten er nog vragen zijn dan hoor ik deze graag, u kunt mij altijd bellen of mailen.
Met vriendelijke groet
C.M.Meijer
Directie/administratie

