
 

 
 

 

Nieuwsbrief april 2022 
 
In deze nieuwsbrief informeren wij u over het volgende:  

Zomerfeest: 
Tijdens de oudercommissie vergadering van februari is het idee ontstaan om dit jaar weer een samen zijn voor 
de ouders en kinderen van De Notedop te organiseren. Er heeft immers al 2 jaar lang geen kerstontbijt plaats 
gevonden en dit blijkt een groot gemis. Nu realiseren wij ons dat de periode rond om de kerst vaak een drukke 
periode is voor ouders en kinderen, daarom kiezen wij dit jaar voor een alternatief! 
 
Op woensdagmiddag 22 juni zullen wij als Notedop een zomerfeest organiseren voor alle ouders en kinderen 
van De Notedop. Het feest zal plaats vinden tussen 15.00 – 18.00 uur. De middag zal gevuld zijn met 
activiteiten voor alle leeftijdsgroepen en natuurlijk zullen wij ook voor een versnapering zorgen. 
Op een later moment zullen de kinderen een persoonlijke uitnodiging ontvangen met daarbij meer informatie 
over het programma. Wij hopen jullie deze middag te mogen verwelkomen! 
 

Personeel: 
Wij hebben wederom een “nieuwe” collega mogen verwelkomen. Per 1 april is Mitchell bij De Notedop in 
dienst getreden. Hij zal als oproepkracht het BSO-team komen versterken. Mitchell is voor een aantal kinderen 
een oude bekende. Zo heeft Mitchell in de zomer van 2021 al bij ons gewerkt als uitzendkracht.  
Wij heten Mitchell van harte welkom! 

 
Wijzigingen coronabeleid: 
Na twee bewogen “corona” jaren zijn wij op het punt gekomen dat wij het coronabeleid vooralsnog los kunnen 
gaan laten. De mondkapjes en de anderhalve meter zijn komen te vervallen en als Notedop zullen wij nu ook 
de coronameldingen en de updates van het coronabeleid los gaan laten. 
Ondanks dat wij de afgelopen twee jaar regelmatig zijn geconfronteerd met beperkingen heeft het ons als 
Notedop ook een nieuw inzicht gebracht. Zo heeft de nieuwe wijze van het brengen en halen van de kinderen 
een stukje rust gebracht bij de kinderen, de groepen en soms ook bij de ouders. Dit heeft ons doen besluiten 
om het brengen en halen van de kinderen in aangepaste vorm (deels) te behouden. 
Hierbij vermelden wij hoe het er voor de groep van jullie kind het eruit komt te zien. 
 
Babygroep: 
Voor het brengen en halen van jullie kindje verzoeken wij jullie de buitendeur van de groep te gebruiken. 
Tijdens het brengen en halen van jullie kindje mag je vanaf heden de groep weer betreden. Om de rust te 
bewaren op de groep vragen wij ouders om even buiten de groep te wachten als er al een ouder binnen is. Zo 
heeft iedere ouder even een persoonlijk moment met de medewerker voor het geven en ontvangen van een 
overdracht. 
Wij willen ouders die meerdere kinderen hebben vriendelijk verzoeken het oudste kind altijd als eerste naar de 
groep te brengen en het jongste kind als laatste. Bij het ophalen verzoeken wij juist eerst het jongste kind op te 
halen en vervolgens de oudere kinderen. Op deze manier willen wij de rust op de baby- en peutergroepen te 
bewaren.   
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Peutergroep: 
Voor het brengen en halen van jullie kind verzoeken wij jullie de buitendeur van de groep te gebruiken. Tijdens 
het brengen van jullie kind zal de overdracht bij de deur plaats vinden. Tijdens het halen mag je vanaf heden de 
groep weer betreden. Om de rust te bewaren op de groep vragen wij ouders om even buiten de groep te 
wachten als er al een ouder binnen is. Zo heeft iedere ouder even een persoonlijk moment met de 
medewerker voor het geven en ontvangen van een overdracht. 
 
Is jullie kind jarig of start het de eerste dag op de nieuwe groep, voel je dan vrij om bij het brengen de groep te 
betreden. Op zulke momenten willen wij ouders en kinderen graag wat extra tijd en aandacht geven om stil te 
staan bij dit belangrijke moment.  
Wij willen ouders die meerdere kinderen hebben vriendelijk verzoeken het oudste kind altijd als eerste naar de 
groep te brengen en het jongste kind als laatste. Bij het ophalen verzoeken wij juist eerst het jongste kind op te 
halen en vervolgens de oudere kinderen. Op deze manier willen wij de rust op de baby- en peutergroepen te 
bewaren.   
 
BSO De Noteclub (4 tot 5,5 jaar): 
Voor het brengen en halen van jullie kind verzoeken wij jullie de voordeur van de groep te gebruiken. Tijdens 
het halen van jullie kind mag je vanaf heden de groep weer betreden. Om de rust te bewaren op de groep 
vragen wij ouders om even buiten de groep te wachten als er al twee ouders binnen zijn. Als ouder kun je dan 
even wachten in de entree van de Noteclub. Zo heeft iedere ouder even een persoonlijk moment met de 
medewerker voor het geven en ontvangen van een overdracht. 
Mocht je als ouder de voorkeur hebben om de groep niet te betreden en de overdracht aan de deur te 
ontvangen, dan blijft dit mogelijk. In dat geval bel je het groepsnummer en zal de medewerker jullie kind naar 
de deur begeleiden en jullie van een overdracht voorzien. 
 
BSO De Speelnoot (5,5 tot 7 jaar/ 7 tot 9 jaar): 
Bij groep Paars en Oker zal het ophaal moment niet wijzigen. Wij kiezen hiervoor om de rust op de groep te 
bewaren. Het betreft groepen met een groot aantal kinderen per dag, waardoor er tijdens het ophaal moment 
veel beweging op de groep ontstaat door aanwezige ouders. 
Voor het ophalen van jullie kind verzoeken wij jullie de groep te bellen. Kinderen van groep paars zullen onder 
begeleiding van de medewerker naar de deur bij de ballenbak gebracht worden, waar vervolgens de 
overdracht plaats zal vinden. Kinderen van groep Oker zullen zelfstandig naar de deur komen. De overdracht 
zal in dit geval telefonisch plaats vinden. 
Is jullie kind jarig, komt het wennen of start het de eerste dag op de nieuwe groep, voel je dan vrij om bij het 
halen de groep te betreden. Op zulke momenten willen wij ouders en kinderen graag wat extra tijd en 
aandacht geven om stil te staan bij dit belangrijke moment.  
 
BSO De Beukenoot (9 tot 12 jaar): 
Bij groep Lime zal het ophaal moment niet wijzigen. Wij kiezen hiervoor om de rust op de groep te bewaren. 
Het betreft een groep met een groot aantal kinderen per dag, waardoor er tijdens het ophaal moment veel 
beweging op de groep ontstaat door aanwezige ouders. 
Voor het ophalen van jullie kind verzoeken wij jullie de groep te bellen. Jullie kind zal vervolgens zelfstandig 
naar de deur komen. De overdracht zal in dit geval telefonisch plaats vinden. 
Is jullie kind jarig, komt het wennen of start het de eerste dag op de nieuwe groep, voel je dan vrij om bij het 
halen de groep te betreden. Op zulke momenten willen wij ouders en kinderen graag wat extra tijd en 
aandacht geven om stil te staan bij dit belangrijke moment.  
 
Algemeen: 
In september zullen wij opnieuw gaan kijken naar het “deurenbeleid”. Hierin zullen wij de ontwikkelingen 
m.b.t. het coronavirus meenemen. Wij hopen ouders van de dagopvang tijdens de herfst- en wintermaanden 
de gelegenheid te bieden de kinderen weer via de hoofdingang te laten brengen i.v.m. eventuele slechte 
weersomstandigheden.  
Mocht het op enig moment noodzakelijk zijn om een aanpassing te doen in het huidige beleid, dan zullen de 
ouders hierover tijdig informeren.  



 

 
 

Ziekte bij kinderen: 
Nu alle corona maatregelen enigszins naar de achtergrond verdwenen zijn hebben wij als Notedop besloten 
weer volgens het protocol “ziekte bij kinderen” te gaan werken. In de bijlage van de nieuwsbrief ontvangen 
jullie het beleid. Wij hebben corona hierin opgenomen, net als vele andere veel voorkomende ziektes en 
ziekteverschijnselen. 

 
Tijdelijke tegemoetkomingsregelingen kinderopvang 
Namens het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid willen wij u graag informeren over het volgende: 
  

Tijdelijke tegemoetkomingsregeling KO  
Wijzigingen in uw kinderopvangtoeslaggegevens? Geef deze uiterlijk 30 april 2022 door De buitenschoolse 
opvang was gesloten van 21 december 2021 tot en met 9 januari 2022 i.v.m. corona. Had u tijdens deze 
periode kinderopvangtoeslag voor buitenschoolse opvang én heeft u uw eigen bijdrage doorbetaald? Dan 
ontvangt u medio juni 2022 automatisch een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage kinderopvang van de 
Sociale Verzekeringsbank (SVB) op uw rekening.  
Het kan zijn dat u tijdens de eerste en/of tweede sluitingsperiode van de kinderopvang te weinig 
tegemoetkoming heeft gehad. Is dit bij u het geval, dan ontvangt u in juli automatisch een aanvullende 
tegemoetkoming van de SVB op uw rekening.  
Houd uw gegevens bij de Belastingdienst/Toeslagen actueel Is uw persoonlijke of kinderopvangsituatie voor 
de jaren 2021 en 2022 gewijzigd? Geef dan uw wijzigingen zo snel mogelijk maar uiterlijk 30 april 2022 door 
via Mijn toeslagen op de website van de Belastingdienst/Toeslagen. 
Dit is belangrijk want de tegemoetkomingen worden door de Belastingdienst/Toeslagen berekend op basis 
van de kinderopvangtoeslaggegevens die op 1 mei 2022 bekend zijn.  
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/inlogge
n_op_mijn_toeslagen 
 
Tijdelijke tegemoetkomingsregeling zonder overheidsvergoeding (TTKZO) 
Najaar 2022 aanvraag indienen voor TTKZO bij de SVB  Hebt u gedurende de derde sluitingsperiode gebruik 
gemaakt van de buitenschoolse opvang en de factuur volledig zelf betaald (zonder recht op 
kinderopvangtoeslag of gemeentelijke subsidie)? Dan kunt u recht krijgen op de tegemoetkomingsregeling KO 
zonder overheidsvergoeding (TTKZO). U kunt de tegemoetkoming in het najaar van 2022 bij de SVB 
aanvragen. Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk.  
 
Gemeentelijke tegemoetkoming 
Hebt u gedurende de derde sluitingsperiode gebruik gemaakt van de buitenschoolse opvang via de 
gemeentelijke regeling sociaal medische indicatie (SMI) en uw eigen bijdrage doorbetaald? Dan kunt u voor de 
tegemoetkoming van uw eigen bijdrage terecht bij uw gemeente.  

   
 

Vooraankondiging Avondvierdaagse: 
In de week van 16 mei zal de avondvierdaagse weer plaats vinden. Tijdens deze week zullen wij als Notedop 
een gratis warme maaltijd aanbieden aan de lopers. De maaltijden zullen van dinsdag t/m vrijdag aangeboden 
worden. Op een later moment ontvangen jullie aanvullende informatie en kunnen de kinderen die er gebruik 
van zullen maken aangemeld worden. 

 
Oudercommissie vergaderdata:  
• Woensdag 1 juni 2022 

• Woensdag 7 september 2022 

• Woensdag 9 november 2022 
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Sluitingsdagen Notedop 2022 
Hemelvaart : donderdag 26 mei ’22  
2e Pinksterdag : maandag 6 juni ‘22 
2e kerstdag : maandag 26 december ‘22 


