
 

 
 

 

Nieuwsbrief april 2021 
In deze nieuwsbrief informeren wij u over het volgende:  

 

Ouderportaal – iPad op de groep 
Sinds 1 januari werken wij met het planningsprogramma van KOVnet, Het was vreemd om tijdens een Lock 
down aan de slag te gaan met een nieuw programma. Gelukkig zijn wij inmiddels helemaal thuis in het systeem 
en willen wij graag de mogelijkheden van het systeem samen met u volledig gaan benutten. 
Zoals wij eerder gemeld hebben in de nieuwsbrief van januari was het streven dat wij het eerste kwartaal van 
dit jaar het ouderportaal zouden gaan introduceren. Inmiddels kunnen wij jullie laten weten dat de 
uitnodigingen digitaal verstuurd zijn en een deel van de ouders zelfs al gebruik maakt van het ouderportaal. 
Mocht je als ouder beiden gebruik willen maken van het portaal, dan is dit mogelijk. Heb je nog geen inlog, laat 
het dan even weten dan verzenden wij de uitnodiging opnieuw. 
Het ouderportaal maakt het voor ouders mogelijk om via een website of een app simpel administratieve zaken 
te regelen.  
 

• Zo kun je heel eenvoudig de afwezigheid van jouw kind doorgeven 

• Vraag je ruildagen of extra opvang aan (let op: dit kan nu nog niet via de app) 

• Ben je op de hoogte van belangrijke nieuwsberichten  

• Kun je je facturen inzien 

• Wijzig of bekijk je jouw persoonlijke gegevens  

Deze wijzigingen, verzoeken en afmeldingen worden vervolgens op kantoor in behandeling genomen. 
Daarnaast zij de gewijzigde gegevens van de kinderen ook direct inzichtelijk via de kind kaart op de iPad op de 
groep. 
Ja, de iPad heeft zijn intrede gedaan binnen de groepen van de dagopvang. De collega’s op de baby- en 
peutergroepen hebben nu via de app op de iPad direct inzage in de aan-/ afwezigheid van de kinderen, de 
allergie informatie en andere aanvullende informatie die u met hen deelt. Iedere groep heeft een eigen iPad 
waarop onze medewerkers met een simpele druk op de knop kinderen kunnen aanmelden bij binnenkomst en 
afmelden als kinderen weer worden opgehaald. De tijden worden dan direct in het systeem opgeslagen. Het 
groepsportaal zal uiteindelijk de dag lijsten, presentielijsten en kind kaarten gaan vervangen, dit zal dus veel 
papierwerk gaan schelen. Nu de NSO weer volledig geopend is zullen wij de iPad na de meivakantie gaan 
introduceren. 
Om de app op de iPad zo optimaal mogelijk te laten werken willen wij jullie als ouders om hulp vragen. De app 
werkt namelijk alleen met input van jullie als ouders. Wij willen jullie dan ook vragen om jullie hulp. Zodra je als 
ouder een inlog hebt voor het portaal is het fijn als jullie wijzigingen en belangrijke informatie met de groep 
gaan delen.  
 
Natuurlijk is het delen van informatie wederzijds. Zo zullen wij alle contracten inzichtelijk gaan maken in het 
portaal en heeft u inzage in het urenpotje (ruil tegoed). Het delen van de huidige contracten kan alleen 
doormiddel van een éénmalig verzoek tot ondertekening te verzenden aan alle ouders. Wij hopen dat jullie hier 
gehoor aan willen geven. Zo hebben wij alle contracten digitaal en zijn ze voor de ouder inzichtelijk in het 
portaal. Toekomstige contracten en contract wijzigingen zullen op dezelfde wijze gedeeld worden en digitaal 
ondertekend worden. 
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In het ouderportaal vind je ook een toestemmingsverzoek. Dit verzoek betreft het clusteren van groepen. Wij 
doen dit al vele jaren op dezelfde wijze. Echter heeft de wetgeving bepaald dat wij hiervoor de toestemming 
van ouders schriftelijk vast moeten leggen. In het verleden hebben wij dit verzoek via mail al bij ouders van een 
aantal NSO-groepen gedaan. Met de komst van het nieuwe systeem is het nu mogelijk om alles op één plek 
vast te leggen. Wij willen de ouders dan ook éénmalig verzoeken de toestemming te verlenen. Jullie helpen 
daarmee te voldoen aan de gestelde eisen van de wetgeving en GGD. 
Dan rest ons nog één punt; het versturen en ontvangen van foto’s via het portaal. 
Wij realiseren ons dat er zowel onder ouders en medewerkers een grote wens bestaat om deze optie in de 
nabije toekomst in gebruik te nemen. Wij begrijpen deze wens en willen daar ook mee aan de slag gaan.  
Voordat we dit in de praktijk gaan introduceren is het wel van belang dat wij onder onze ouders gaan 
inventariseren waar hun wensen liggen en waarvoor zij wel of geen toestemming willen verlenen. Daarnaast is 
het ook van belang dat wij met medewerkers gaan kijken wat haalbaar is binnen de werkzaamheden op de 
groep.  
Het delen van foto’s lijkt iets vrijblijvends, maar creëert al snel een verwachting. Het is dan ook van belang om 
hier met elkaar een goede balans in te vinden en goede afspraken over te maken.  
Wij hopen op korte termijn een inventarisatie te gaan houden onder onze ouders en medewerkers. Vanuit daar 
zullen wij een beleid gaan opmaken. Wij houden jullie natuurlijk op de hoogte van de voortgang. 

 
Corona update 
Hoera!!!! Ook de NSO is weer volledig geopend voor alle kinderen. Wij zijn blij dat wij hun weer als vanouds 
mogen verwelkomen.  
Helaas hebben wij deze week wel gemerkt dat bij een aantal scholen in Houten een uitbraak is geweest van 
Corona. Wij realiseren ons dat wij, ondanks het strikt naleven van de richtlijnen, meer risico gaan lopen nu de 
volledige NSO weer geopend is.  
Helaas zullen wij, net als de scholen, kinderen moeten weren op het moment dat er sprake is van corona 
gerelateerde klachten. Wij begrijpen dat dit voor u als ouder grote impact heeft. Mocht u een twijfel hebben of 
uw kind wel of niet naar de opvang mag, dan is de beslisboom een handig hulpmiddel in deze. Sinds 15 april is 
er een nieuwe versie beschikbaar: https://www.boink.info/beslisboom.  
Deze nieuwe versie kent geen verandering in de regels, maar is iets wel wat makkelijker te lezen. 
 

• Zoals u misschien al gezien heeft hebben wij een nieuwe desinfectiepaal geplaatst bij de ingang van  
De Beukenoot. Deze paal is met de voet te bedienen. Wij hopen dat deze paal handiger in gebruik is. 

 

• Sinds twee weken zijn er bij verschillende winkels zelftesten beschikbaar. Deze testen zijn bedoeld als 
extra zekerheid. Een zelftest is minder nauwkeurig dan een test die door een professional wordt 
afgenomen. Daarom is de uitslag minder betrouwbaar. Zelftesten zijn dus niet bedoeld voor; 

o Mensen met klachten 
o Mensen die contact hebben gehad met iemand met corona 

 
De GGD heeft ons dan ook dringend geadviseerd om deze zelftesten niet te accepteren als geldige test op het 
moment dat kinderen en/of personeel corona gerelateerde klachten ervaren. Het is dus niet mogelijk om uw 
kind met klachten naar het dagverblijf te brengen als het negatief getest na gebruik van een zelftest. 
Wij adviseren u kinderen te laten testen d.m.v. de GGD test. Aan deze test geen kosten verbonden en de 
uitslag is in de meeste gevallen binnen 24 tot 48 uur na afname van de test bekend.  
Wij willen u ook wijzen op de mogelijkheid om uw kind te laten testen d.m.v. een sneltest. Aan de sneltest zijn 
echter wel kosten verbonden, de kosten bedragen € 69, =. De test is kindvriendelijk en de uitslag van de test 
ontvangt u na 15 minuten. In Houten wordt deze sneltest afgenomen op het parkeerterrein van Hotel van de 
Valk. U kunt een afspraak maken via; www.uitslagdirect.nl. De uitslag van deze test wordt door ons 
geaccepteerd. 
 

 
 

https://www.boink.info/beslisboom
http://www.uitslagdirect.nl/


 

 
 

 
Positief getest?  
Op het moment dat uw kind positief getest is op corona willen wij u dringend verzoeken ons hierover zo 
spoedig mogelijk te informeren. Mogelijk is uw kind ten tijde van de besmetting aanwezig geweest op het 
dagverblijf of NSO. Indien dit het geval is kunnen wij de ouders van de kinderen die beschouwd worden als een 
nauw contact direct informeren.  
Wij hebben een speciaal emailadres aangemaakt waarop u een positieve test kunt melden: 
coronamelding@gmail.com  Deze mailbox zal ook in de weekenden geopend worden.  
Wij verzoeken u in de mail te vermelden wanneer uw kind positief getest is, uw kind de eerste klachten heeft 
gekregen en op welke dag(en) uw kind naar de opvang is geweest.  
Daarbij willen wij u ook vragen om de berichtgeving vanuit De Notedop ook in het weekend te checken.  
Het is voor ons helaas niet mogelijk om alle betrokkenen van een groep telefonisch te benaderen op het 
moment dat er sprake is van een “Corona melding”. 

 
Activiteiten sport NSO/ Workshop buitenspelen 
Afgelopen periode was De Notedop alleen open voor noodopvang. Wij, Rianne en Gerry, stonden daardoor 
regelmatig als boventallig geboekt. Maar gelukkig hebben wij die tijd nuttig kunnen besteden.  
Als sport-NSO-er hebben we veel ervaring met diverse buitenactiviteiten. Daarom hebben we een workshop 
voor collega pedagogisch medewerkers gehouden met als thema ”buitenspelen”. Samen met de medewerkers 
en de noodopvang-kinderen hebben we op twee heerlijke zonnige dagen allerlei buiten (sport)spelletjes 
gedaan. Het was een geslaagde workshop met veel enthousiaste deelnemers … wat een onuitputtelijke energie 

hebben de kinderen      . 
 
Heeft u een kind dat graag buiten speelt en overtollige energie kwijt wil, laat hem of haar dan een keertje 
proefdraaien op onze sport-NSO.   
 
Sportieve groet van Rianne en Gerry van de sport-NSO 

 
Opgeven Sport NS0    
Op onze Sport-NSO zijn op maandag, dinsdag en donderdag enkele plekken vrij. Vindt uw kind het leuk om na 
een schooldag actief bezig te zijn, dan is de Sport-NSO daarvoor een geschikte locatie. De hele middag staat in 
het teken van sport en spel! Er wordt zoveel mogelijk buiten gespeeld.  
 
Mocht uw zoon of dochter interesse hebben om over te stappen naar de Sport-NSO of het bijvoorbeeld willen 
combineren met de NSO aan de Peppelkade, dan is dat ook mogelijk. Onze Sport-NSO is gevestigd bij de 
Hockeyvelden aan De Meerpaal.  
 
Wilt u meer informatie ontvangen of een afspraak willen maken voor uw kind om een keer een middag proef te 
draaien, dan hoor ik het graag!  
Stuur dan een mail naar; anita@denotedop.nl 
 

Oudercommissie vergaderdata: 2021 

Woensdag 26 mei  : Kinderopvang trainingen 

Woensdag 29 september : NSO  trainingen  
Woensdag 10 november : Financiën  
 

Sluitingsdagen Notedop 2021 
Koningsdag  : dinsdag 27 april ‘21 
Hemelvaart  : donderdag 13 mei ‘21 
2e Pinksterdag  : maandag 24 mei ‘21 
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