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Versoepelingen Corona
Tijdens de persconferentie van dinsdag 14 september heeft de overheid versoepelingen aangekondigd.
Deze versoepelingen zullen in gaan op zaterdag 25 september aanstaande.
Voor nu hebben wij als Notedop besloten om nog niet alle aangekondigde versoepelingen door te voeren in
ons huidige Corona beleid. Wij willen voorkomen dat er onduidelijkheid ontstaat voor de kinderen, ouders en
collega's. Alle betrokken partijen zijn immers al lange tijd gewend aan de huidige routine bij het brengen en
halen. Wij hebben de keuze gemaakt om eerst te kijken wat landelijk het effect is van de versoepelingen. In het
verleden hebben wij gezien dat versoepelingen te vroeg komen en alsnog teruggedraaid worden.
Half oktober zullen wij de balans op maken en indien mogelijk de versoepelingen alsnog opnemen in ons
huidige beleid. De wijziging zal in dat geval per 25 oktober in gaan.
Wij zullen wel al de nieuwe versoepelde quarantaine regels gaan hanteren.

Nieuwe beslisboom
Per 20 september gelden er nieuwe regels voor de quarantaine en het bron- en contactonderzoek. Als een
enkel kind uit een groep of klas corona heeft, hoeft niet iedereen uit die groep of klas automatisch in
quarantaine. In specifieke situaties kan de GGD alsnog besluit dat er kinderen in quarantaine moeten. Deze
regels zijn per 20 september 2021 ingegaan. De beslisboom is hierop ook aangepast. De actuele versie van de
Nederlandse kun je terugvinden via deze link;
https://www.boink.info/nieuws/nieuwe-beslisboom-quarantaineregels-20-september-2021

Urenpotje 2022
Het afgelopen jaar hebben wij als Notedop de regeling voor het inzetten van gemiste contractdagen versoepelt
i.v.m. Corona. In de afgelopen jaren was het mogelijk om de gemiste contractdagen in te zetten voor een
ruildag. Deze ruildag moest echter wel ingezet worden binnen de gestelde termijn van twee weken voor
aanvang of na afloop van de gemiste contractdag. Dit huidige jaar hebben wij hier echter in afgeweken. Door
de omstandigheden die ontstaan zijn door Corona, de quarantaine plicht en de verplichte sluitingen hebben wij
dit jaar afgezien van enig termijn en waren de gemiste dagen het gehele jaar inzetbaar.
Voor het jaar 2022 zullen wij weer een termijn gaan hanteren voor de inzetbaarheid van de gemiste
contractdagen, echter willen wij jullie ook het komende jaar nog iets tegemoetkomen. Wij zullen de termijn
voor het inzetten van de gemiste contractdagen daarom verruimen naar vier weken voor aanvang of na afloop
van de gemiste contractdag.
De uren van de gemiste contract dag zijn terug te zien in het urenpotje onder het ouderportaal. De uren
worden gedurende de periode van 1 januari t/m 31 december in het potje geboekt. Gedurende het jaar zijn de
uren inzetbaar. De uren komen te vervallen op 31 december van het lopende jaar.

Doorgeven wijzigingen vervoersplanning
Om het ophalen van de kinderen bij school goed te laten verlopen is het van groot belang dat u als ouder de
wijzigingen goed aan ons doorgeeft. Dit geldt voor structurele als eenmalige wijzigingen. Zo voorkomen we dat
op het schoolplein voor verassingen komen te staan. Mocht uw kind van school veranderen, dan horen we dit
ook graag op tijd. Veranderingen kunt u per mail of telefonisch aan ons doorgeven. Afmeldingen of
ruilverzoeken kunt u via het ouderportaal melden.

Aanmelding babygroep
Het is fijn dat we momenteel veel aanmeldingen hebben voor de babygroepen. Op sommige dagen werken we
zelfs met een wachtlijst. We willen u vragen, als u in de toekomst gebruik wilt maken van de babygroep, niet te
lang te wachten met het aanmelden van jullie baby. Zo hopen we iedereen een passende aanbieding te kunnen
doen.

Oudercommissie vergaderdata: 2021
Woensdag 29 september : NSO trainingen
Woensdag 10 november : Financiën

Aanpaste openingstijden Notedop 2021
Kerstavond
Oudejaarsdag

: vrijdag 24 dec ’21
: vrijdag 31 dec ’21

16.00 uur
16.00 uur

