
 

 
 

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

 
Bezoek aan de burgemeester 
Hallo allemaal, 
 
Wat een leuke tijd. Sinterklaas komt weer in het land. 
Maar waar is toch dat plaatsje waar hij met de stoomboot aankomt? 
Het staat niet op de kaart en waar moeten we dan de tekeningen en de verlanglijstjes naar toe sturen? 
Gelukkig is daar een oplossing voor bedacht: stuur de tekeningen naar de burgemeester van Houten en die 
zorgt dat alles bij Sinterklaas komt. 
Dus wat dachten de juffen van groep blauw, we gaan met zijn allen tekeningen maken en opsturen naar de 
burgemeester. Maar eigenlijk is het nog leuker om deze zelf bij de burgemeester af te geven. 
 
Dus in de bakfietsen met z’n allen en op naar het gemeentehuis. Wel zonder afspraak dus nu maar hopen dat 
de burgemeester ons kan ontvangen. De rit erheen was al heel leuk, sinterklaasliedjes zingend onderweg. 
We belden aan bij het gemeentehuis en de meneer die ons te woord stond zei dat hij even ging kijken of de 
burgemeester tijd voor ons had want hij had op dat moment een bespreking. 
Maar gelukkig wilde hij deze bespreking onderbreken voor ons en kwam hij de tekeningen in ontvangst nemen. 
Hij vertelde dat het de eerste tekeningen waren en dat hij ze zeker aan Sinterklaas zou geven. 
Hij had zelfs zijn mooie ketting om en wilde natuurlijk ook met ons op de foto. 
Dit was een leuk avontuur om zo onverwacht deze belangrijke post bij de burgemeester persoonlijk te 
overhandigen. 
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Sint en Kerst 
De decembermaand staat alweer voor de deur. Normaal gesproken een maand waarin we onder andere 
bezoek krijgen van Piet en waarin we gezellig ontbijten met de ouders van de dagopvang. Het zal niet als een 
verrassing komen dat de decembermaand soberder zal zijn dan we zouden willen. Het kerstontbijt met de 
ouders kan helaas niet plaatsvinden dit jaar. Uiteraard zullen we samen met de kinderen wel stilstaan bij Sint 
en Kerst en er een gezellige tijd van maken met elkaar. 
 
Op erkende feestdagen zijn wij gesloten en zoals gebruikelijk sluiten wij in december een aantal keren eerder, 
zodat onze medewerkers deze avonden met hun gezin en/of familie kunnen doorbrengen: 

 

 
 
Nieuwe website 
Omdat onze vertrouwde website aan vervanging toe was hebben wij een nieuwe website laten maken. U vindt 
hier veel praktische informatie, maar u leest er bijvoorbeeld ook meer over onze pedagogische visie. Wij willen 
u er tevens op wijzen dat u uw kind via de site kunt afmelden of bijvoorbeeld een extra dag of ruildag kunt 
aanvragen. Leuk als u een kijkje neemt op www.denotedop.nl 
  
Warme maaltijden in de dagopvang 
Sinds een aantal jaren bieden wij in de dagopvang gratis warme maaltijden aan tussen de middag. Wij weten 
dat wij hier een aantal ouders heel blij mee maken. Anderzijds is er ook een grote groep ouders die het niet 
zoveel uitmaakt of hun kind warm eet of brood. Gezien de meerprijs van een warme maaltijd hebben wij in 
overleg met de oudercommissie besloten om per 1 januari te stoppen met het gratis aanbieden van warme 
maaltijden. Tegen betaling kunt u nog steeds gebruik blijven maken van deze service. De kosten zijn €10,- per 
maand voor 1x per week warm eten. U kunt zich hiervoor aanmelden via info@denotedop.nl Indien wij geen 
bericht van u ontvangen, dan eet uw kind vanaf januari weer brood. Gezien de bezetting op de groep kan de 
warme maaltijd alleen tussen de middag worden aangeboden en niet aan het einde van de dag.  
Ook voor de NSO blijven wij op deze manier maaltijden aanbieden. De kosten voor 1x per week warm eten op 
de NSO zijn €15,- per maand. 
 
Verlichting fietspad eikenlaantje 
Diverse ouders hebben ons gevraagd of er verlichting kan komen langs het eikenlaantje (Heerlijkheidspad). Nu 
het weer eerder donker is wordt het zicht hier slechter. De Notedop heeft hier al meerdere keren een verzoek 
voor gedaan bij de gemeente. Nog altijd zonder resultaat. Onlangs hebben wij reflecterend tape op de bomen 
geplaatst om het zicht enigszins te verbeteren. Wellicht krijgt de verlichting op deze plek wel prioriteit bij de 
gemeente als meerdere ouders hierover de gemeente benaderen. Mocht u zich hiervoor hard willen maken 
dan willen wij u vragen om te bellen naar de gemeente Houten, telefoonnummer 030- 6392611. De gemeente 
is bereikbaar op werkdagen tussen 9:00-16:00 uur. Wij hopen dat, als ouders massaal bellen de noodzaak 
hiervan misschien wordt ingezien.   
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 
 
 
 
 

Donderdag 24 december sluiten wij om 16:00 uur 
Vrijdag 25 december zijn wij gesloten 
Donderdag 31 december sluiten wij om 16:00 uur 
Vrijdag 1 januari zijn wij gesloten 
 
Wij verzoeken u vriendelijk om uw kinderen op 24 en 31 december 
op tijd op te halen. 

 

http://www.denotedop.nl/
mailto:info@denotedop.nl


 

 
 

App Kinderopvangtoeslag 
De belastingdienst heeft sinds kort een app waarin u wijzigingen in uw kinderopvangtoeslag kunt aangeven. 
Denk bijvoorbeeld aan: wijziging in inkomen, opvanguren of opvanglocatie. U kunt er ook voor kiezen om een 
melding te krijgen als de belastingdienst denkt dat uw gegevens niet meer actueel zijn. Kinderopvangtoeslag 
aanvragen of stopzetten blijft u doen via Mijn Toeslagen. 
 
Houten speeltoestellen geschilderd 
Omdat veel ouders niet meer binnenkomen blijft het uit het zicht, maar de houten speeltoestellen in de hal van 
de dagopvang hebben onlangs een metamorfose ondergaan. Ze zijn voorzien van mooie frisse kleuren. Bij deze 
een impressie: 
 

 
 
KOVnet 
Zoals u heeft kunnen lezen in een eerder nieuwsbericht van ons gaan wij binnenkort werken met een nieuw 
kindplanningsprogramma. Wij zijn momenteel druk met de inrichting hiervan. Heeft u zich nog niet 
ingeschreven via het formulier? Dit kan nog tot uiterlijk 1 december via deze link: 
https://app.kovnet.nl/external/registrations/new?registration_token=LIx8uLMBl_CDWXWbRlmJ  
U helpt ons enorm als u zelf het formulier invult. Wij danken alle ouders die dat al gedaan hebben: hartelijk 
dank voor de medewerking! 
 
Wij weten nog niet zeker of het lukt om in januari al te starten met dit programma. Wij starten in ieder geval 
uiterlijk per 1 maart. In de loop van volgend jaar willen wij een ouderportaal gaan koppelen aan dit 
programma. Hierin kunt u bijvoorbeeld uw kind afmelden of een ruildag of extra dag aanvragen. Wij houden u 
op de hoogte. 
 
Nieuwe leden oudercommissie gezocht 
De oudercommissie is een medezeggenschapsraad, die zo goed mogelijk de belangen van de kinderen én 
ouders wil vertegenwoordigen. 4 keer per jaar vergadert de oudercommissie, op woensdagavond, met de 
directie van de Notedop over bijvoorbeeld: voeding, het pedagogisch beleid en de kwaliteit van de 
kinderopvang. De oudercommissie behartigt de belangen van alle ouders en bespreekt zowel ideeën als 
verbeterpunten van andere ouders met de directie. Wij streven ernaar om alle groepen vertegenwoordigt te 
hebben in de oudercommissie.  
 
Door vertrek van 2 leden van de oudercommissie en het doorstromen van kinderen naar de volgende 
leeftijdsgroep, zijn wij momenteel op zoek naar 2 nieuwe leden vanuit de babygroepen en de Sport-BSO. 
Mocht je interesse hebben of eens een vergadering bij willen wonen om te kijken of het iets voor je is, mail 
naar charlotte@denotedop.nl of naar de secretaris via OudersNotedop@gmail.com 
 

https://app.kovnet.nl/external/registrations/new?registration_token=LIx8uLMBl_CDWXWbRlmJ
mailto:charlotte@denotedop.nl
mailto:OudersNotedop@gmail.com


 

 
 

Coronanieuws 
Sinds enkele weken hebben wij bij de deuren ‘mondkapje gewenst’ hangen. Dit is bedoeld voor babyouders (zij 
komen op de groepen) en voor leveranciers en ouders die voor een rondleiding komen. Voor ouders van 
peuters en NSO kinderen is het niet nodig een mondkapje te dragen omdat het nog steeds niet de bedoeling is 
dat deze ouders op de groepen komen.  
 
Aanpassing protocol kinderopvang & corona 
Het protocol kinderopvang & corona is geüpdatet met de thuisblijfregels voor het kind als er iemand in het 
huishouden van het kind gezondheidsklachten heeft.  
 

 

Onderstaande regels zijn aangepast c.q. toegevoegd aan het protocol: 

Thuisblijfregels kinderen 

• Als iemand in het huishouden van de kinderen getest is voor COVID-19 en een positieve testuitslag 
heeft, dan zijn de adviezen van de GGD over de te nemen maatregelen leidend. 

• Kinderen moeten dan thuis in quarantaine blijven tot en met 10 dagen na het laatste risicocontact met 
de besmette huisgenoot, als er sprake is van strikte zelfisolatie (dat wil zeggen geen risicocontact 
tussen de besmette persoon en alle huisgenoten). 

• Als strikte zelfisolatie niet mogelijk is, moeten kinderen in quarantaine blijven tot en met 10 dagen 
nadat de huisgenoot met COVID-19 uit isolatie mag. 

• Als de huisgenoot positief getest is en strikte zelfisolatie (zonder risicocontact met huisgenoten) is 
mogelijk, dan mogen alle overige huisgenoten (dus ook kinderen) na 10 dagen quarantaine weer naar 
buiten/opvang/school/werk mits ze geen klachten hebben ontwikkeld. 

 
Mocht uw kind(eren) op De Notedop in contact zijn geweest met een besmet persoon, dan zullen wij u per mail 
informeren met daarbij behorend advies. Deze mailing kunt u mogelijk ook in het weekend van ons ontvangen, 
omdat wij ouders graag zo tijdig mogelijk willen informeren. 

 
 

https://www.boink.info/coronavirus-kinderopvang

