
 

 
 

 

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

Huidig Coronabeleid 
Zoals veelvuldig in de media wordt benoemd is er nog altijd sprake van grote aantallen Corona besmettingen.  
Hierdoor kunnen wij nog altijd geen versoepelingen aankondigen binnen ons huidige Coronabeleid en hebben 
wij moeten besluiten het beleid aan te scherpen. 
Hierbij lichten wij de belangrijkste punten voor jullie uit: 

• Het thuisblijfbeleid voor kinderen van 4-12 jaar is gewijzigd. Voor kinderen van 4-12 geldt dat zij met alle 
klachten passend bij COVID-19 thuisblijven, dus ook bij milde verkoudheidsklachten. Met een negatieve 
testuitslag kunnen zij weer naar de opvang.  

• Wij verzoeken u vriendelijk de testuitslag met ons te delen en deze naar ons te mailen. Een negatieve 
testuitslag mag niet ouder zijn dan 48 uur en is geldig zolang de klachten niet verergeren en er in de 
tussentijd geen nauw contact is geweest met een besmet persoon. Een negatieve zelftest volstaat in deze 
niet. 

• Kinderen van 0-4 jaar kunnen nog wel met milde verkoudheidsklachten naar de opvang. Wij zullen in deze 
de beslisboom blijven hanteren.  

• Met ingang van maandag 29 november verzoeken wij iedereen die het terrein betreedt een mondkapje te 
dragen. 

• Wij zullen de contacten tussen verschillende groepen en medewerkers waar mogelijk bepreken. 

Nieuwe beslisboom 
Per 2 december gelden er nieuwe regels voor de quarantaine en het bron- en contactonderzoek. De actuele 
versie van de Nederlandse beslisboom kun je terugvinden via deze link; https://www.boink.info/beslisboom 
 

Sluiting Sport BSO  
Onlangs zijn de ouders waarvan de kinderen naar de Sport-BSO gaan geïnformeerd dat wij hebben moeten 
besluiten om onze Sport-BSO locatie aan De Meerpaal per 24 december te sluiten. Wij zijn tot dit besluit 
gekomen, omdat onze sport medewerkers Rianne en Gerry ons hebben laten weten dat zij een nieuwe 
uitdagingen aan willen gaan. Het besluit van Gerry en Rianne, in combinatie met de teruglopende kind 
aantallen op de sport-BSO en het structurele personeelstekort binnen de branche maakte dat wij geen ander 
besluit konden nemen.  
 
De kinderen die al een combi contract hebben worden automatisch op de dag(en) dat zij naar de sport gaan 
worden overgeplaatst naar hun reguliere groep. Kinderen die alleen gebruik maken van de Sport-BSO, plaatsen 
wij ook automatisch over naar hun leeftijdsgroep aan de peppelkade. Dat kan zijn groep oranje leeftijdsgroep 4 
t/m 5,5 jaar, groep paars 5,5, jaar t/m 7 jaar, groep oker 7 t/m 9 jaar of groep lime 9+. 

 
Personeel 
Op 22 november jl. hebben wij Jolanda Hardeman mogen verwelkomen als nieuwe collega binnen het team 
van De Notedop. Jolanda zal één van de vaste gezichten worden op babygroep rood.  
Wij heten haar van harte welkom. 
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Met ingang van het nieuwe jaar zullen Gerry en Ilona in de functie van activiteitenbegeleider/ pedagogisch 
medewerker aan de slag gaan binnen De Notedop. Wij zijn blij dat wij na een aantal gesprekken met Gerry de 
nieuwe uitdaging waar Gerry naar opzoek was hebben kunnen bieden binnen De Notedop.  
Daarnaast heeft onze oud-collega Ilona eerder dit jaar kenbaar gemaakt graag weer terug te willen keren in 
een functie binnen de Notedop. Toen wij deze nieuwe functie aan Ilona aan hebben geboden reageerde zij 
direct heel enthousiast. 
 
Dit betekent dat wij naast de activiteiten op de groep, die ook gewoon door blijven gaan, nog iets extra’s gaan 
bieden binnen zowel de BSO als de dagopvang. Ilona zal deze rol gaan vertolken binnen de dagopvang en BSO 
en Gerry binnen de BSO. Ilona en Gerry zullen de beschikking krijgen over hun eigen lokaal waar zij kinderen uit 
zullen nodigen om deel te nemen aan vele verschillende activiteiten. De allerkleinste zullen het aanbod 
ontvangen binnen hun eigen veilige en vertrouwde omgeving.  
Daarnaast zal ook sport een terugkerend onderdeel blijven binnen het aanbod. De basis voor dit plan is gelegd 
en de komende periode zullen wij gebruiken om het plan verder vorm te geven en tot uitvoering te brengen. 
 

Oudercommissie vergaderdata: 2022 

Woensdag 23 februari 2022 
Woensdag 1 juni 2022 
Woensdag 7 september 2022 
Woensdag 9 november 2022 

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


