
 

 
 

Nieuwsbrief augustus 2020 
 
In deze nieuwsbrief informeren wij u over het volgende:  
 

• Het nieuwe schooljaar en corona 

• Erika is bevallen 

• Ikke dans  

 

 
  

 

Het nieuwe schooljaar en corona 
31 augustus beginnen de scholen weer en wij kijken er naar uit om alle kinderen weer te mogen ontvangen. 
Wij hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad; thuis, op vakantie in Nederland of in het buitenland. 
Een aantal medewerkers van de Notedop is in de eerste weken van september nog op vakantie. Het kan dus 
zijn dat u een van onze oproepers of een collega van een andere groep treft. 
 
Helaas hebben we nog steeds te maken met corona en daarom blijven de maatregelen die wij voor en tijdens 
de vakantie hanteerden, ook na de vakantie van kracht. Tijdens het halen en brengen blijven ouders buiten. Zij 
komen niet op de groep. Uitzondering hierop zijn de ouders van de babygroepen. Zij mogen wel naar binnen 
maar houden 1,5 meter afstand van onze medewerkers. Wij willen u nogmaals bedanken voor uw 
medewerking hierin. 
 
Graag delen wij opnieuw de afspraken omtrent de thuisblijfregels-gezondheid kinderen. Momenteel leest u in 
het nieuws dat kinderen van 0 tot 6 jaar met een neusverkoudheid wel naar de kinderopvang mogen komen. 
Deze versoepeling hebben wij, op aangeven aan de GGD, op een eerder moment al toegepast. Wij hanteren 
nog altijd wel de regel dat kinderen met een temperatuur van 38 graden celcius of hoger, moeten worden 
opgehaald of thuisblijven. Mocht uw kind koorts hebben, dan moet uw kind 24 uur klachten vrij zijn om weer 
naar de opvang te mogen gaan. Helaas betekent dit ook dat wij genoodzaakt zijn om volgens de richtlijnen van 
de RIVM u te verzoeken evt. broertjes/zusjes ook op te halen of thuis te houden.  
Kinderen vanaf 7 jaar mogen helaas niet naar de NSO komen als zij neusverkouden zijn en dit niet past bij de 
klachten waar het kind bekend mee is zoals b.v. hooikoorts en astma.  
 
Nieuw zijn de richtlijnen die wij moeten volgen voor ouders en kinderen die minder dan 10 dagen geleden in 
een rood of oranje gebied zijn geweest. Kinderen in de dagopvang (0-4 jaar) mogen tot 10 dagen na 
terugkomst uit een rood of oranje gebied, niet naar de opvang komen. Kinderen vanaf 4 jaar waarbij zowel 
zijzelf als de huisgenoten klachtenvrij zijn, mogen wel naar de NSO komen. Ouders mogen kun kinderen tijdens 
de thuisquarantainetijd van 10 dagen niet zelf halen en brengen. Kijk voor het actuele overzicht van rode en 
oranje gebieden op www.nederlandwereldwijd.nl 
 
Erika is bevallen 
Op 3 augustus is Erika bevallen van een gezonde zoon genaamd Olivier. Moeder en zoon maken het goed. Erika 
geniet momenteel van haar zwangerschapsverlof en zal in november haar werkzaamheden bij De Notedop 
weer oppakken.  
 
  

http://www.nederlandwereldwijd.nl/


 

 
 

Ikke dans  
Hallo, ik zal me even voorstellen, ik ben Mariska van Weverwijk, dansdocent van Ikke Dans. 

Ikke Dans biedt speelse dreumes, peuter – en kleuterdanslessen in de leeftijd van 1 tot 6 jaar en vanaf 
september ook van 6-8 jaar. 

Ik ben sinds een paar jaar elke woensdag – en vrijdagochtend te vinden in de danszaal van De Beukenoot om 
dansles te geven aan dreumesen en peuters, met of zonder papa’s en mama’s, opa’s en oma’s. Wanneer je 
kind deze ochtenden al aanwezig is bij de opvang, brengt de leidster alle dansers en danseresjes naar de 
danszaal en ik breng ze na de dansles weer terug op de groep. 

Lijkt het je leuk om eens een proefles uit te proberen voor je kindje? Dat kan! 

En nog een extra leuk weetje, wanneer je kind ingeschreven staat bij De Notedop, ontvang je 15% korting op 
het lesgeld! 

Meer informatie kun je vinden op www.ikkedans.nl 

Graag tot ziens! Mariska van Weverwijk  

 

 

 
 

http://www.ikkedans.nl/

