
 

 
 

 

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

 

Versoepelingen kinderopvang en BSO 
Vanaf 26 juni is het niet meer nodig om kinderen van verschillende groepen gescheiden op te vangen. 
Met deze versoepeling van de maatregelen komen de zogenaamde bubbels dus te vervallen. Dat is goed 
nieuws, de groepen kunnen weer gezamenlijke activiteiten ondernemen en met zijn allen spelen op onze 
buitenpleinen. De overige maatregelen uit het protocol kinderopvang & corona blijven wel gelden. Ook de 
beslisboom moet nog worden gevolgd voor verkouden kinderen.  
Wel vervalt per 26 juni de mondkapjes plicht op ons buitenterrein. Het brengen en halen van uw kind(eren) 
blijft ongewijzigd, zodat wij goed rekening kunnen blijven houden met de regel 1,5 meter afstand. 
 

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”. 

 
Reizen naar het buitenland: 
De zomervakantie staat voor de deur en nu is deze week bekend geworden dat de meeste Europese landen 
“geel” zijn. De kleurcode geel betekend dat je na een verblijf in “geel” land bij terugkeer in Nederland geen 
negatieve test hoeft te overleggen en niet in (thuis)quarantaine hoeft te gaan.  
Helaas blijft het risico wel bestaan dat de kleurcode van een land tijdens een verblijf in het buitenland 
aangepast kan wordt naar bijv. oranje of rood. Wij hopen dat ouders een eventuele verplichte quarantaine 
zullen respecteren, om zo de risico’s voor De Notedop en haar kinderen en collega’s te beperken. 
Wij wensen iedereen een fijne vakantie en hopen dat iedereen mag gaan genieten van een welverdiende 
vakantie! 

 
Personeel  
Wij zijn blij te mogen vermelden dat wij twee nieuwe collega’s hebben gevonden die ons team komen 
versterken. Wij heten Dante en Maureen van harte welkom. 
Maureen zal als ZZP’er bij ons komen werken. Dinsdag 22 juni aanstaande zal zij haar eerste dienst invullen op 
groep Oranje. Tevens zal zij in de komende zomervakantie aan de slag gaan in de dagopvang. 
Dante zal als oproepkracht bij ons aan de slag gaan. Hij zal met ingang van 21 juni in dienst treden. 
Dante zal de komende periode ingewerkt worden op de NSO en zal hier ook in de aanstaande vakantie 
werkzaam zijn. 
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Verder kunnen wij melden dat een vertrouwd gezicht terugkeert als oproepkracht. Annemiek die inmiddels 
alweer een jaar aan het studeren is in Tilburg heeft ons laten weten graag in de zomer bij ons te willen werken. 
Natuurlijk werden wij hier erg blij van en zij zal dan ook gedurende de zomer enkele weken bij ons werken in de 
dagopvang. 
 
Wij heten de nieuwe collega’s van harte welkom! 
 
Een zomerse dag op de babygroep 
De deuren gaan open en het zonnescherm uit. Wij gaan er een gezellige dag van maken met water en zand. 
Nadat alle kinderen voorzien zijn van een laagje zonnebrand en in hun romper lopen is het de hoogste tijd om 
naar buiten te gaan.  Al snel zitten er een aantal kinderen in de zandbak. Er wordt druk geschept en er worden 
“ijsjes” gemaakt. “Hmmmmmmm, dat is smullen”. 
 
De andere kinderen zijn nieuwsgierig naar het water. Er wordt voorzichtig wat gespetterd met de handjes in 
het water. Na enige tijd is er zelfs een kindje wat het aan durft om het badje in te gaan.  
Al snel ontdekken de kinderen hoe leuk het is om water en zand met elkaar te vermengen. Natuurlijk wordt dit 
één grote kliederboel, maar wat hebben we een pret!  
 
Als het etenstijd is gaan we, met de in zand en zonnebrand bedekte kindjes, naar binnen en worden ze allemaal 
lekker opgefrist. Met gevulde buikjes, wat extra drinken op en schone rompertjes aan worden ze vervolgens 
moe maar voldaan naar bed gebracht. De natte rompertjes hangen inmiddels op een rijtje op het hek te drogen 
als stille getuigen van een gezellige ochtend.  En vanmiddag…… ? Dan begint de pret weer van vooraf aan. 

 
Zomervakantie BSO 
De pedagogisch medewerkers zijn al druk bezig met de voorbereidingen voor de zomervakantie.  
Door corona hebben we regelmatig onze vakantie anders moeten invullen, daarom staan de 6 weken 
zomervakantie volledig in het teken van vakantiegevoel. We nemen de kinderen mee in allerlei leuke 
activiteiten op onze boerencamping, strandcamping en outdoor camping. In de week voorafgaand aan de 
zomervakantie ontvangt iedereen een introductiefilmpje waarin de kinderen alvast een indruk kunnen krijgen 
wat we zoal gaan doen deze zomer. Wij hebben er in ieder geval reuze zin in! 
 
 

Oudercommissie vergaderdata: 2021 

Woensdag 29 september : NSO  trainingen  
Woensdag 10 november : Financiën  

 
Aanpaste openingstijden Notedop 2021 
Kerstavond  : vrijdag 24 dec ’21  16.00 uur 
Oudejaarsdag  : vrijdag 31 dec ’21 16.00 uur 
 
 


