
 

 
 

 

Nieuwsbrief December 2022 
 

 
In deze nieuwsbrief informeren wij u over het volgende:
 
Personeel 
De afgelopen periode hebben wij twee collega’s in het zonnetje mogen zetten. Zo mochten wij Petricia op 1 
november feliciteren met haar 25-jarig jubileum als medewerker van De Notedop. Op 1 december was het 
vervolgens de beurt aan Diana. Wij mochten haar op deze dag feliciteren met haar 30-jarig jubileum als 
medewerker van De Notedop. Voor de beide collega’s, maar ook zeker voor De Notedop mijlpalen om trots op 
te zijn. 
 
Verder kunnen wij jullie melden dat Jonne weer terug is gekeerd bij De Notedop. Na een kort uitstapje bij een 
andere werkgever is zij per november weer in dienst getreden als oproepkracht bij De Notedop. Wij heten haar 
van harte welkom! 

 
Incidentele opvang 
In 2023 is het ook weer mogelijk om, buiten de vaste contractdagen om, een extra dag(deel) opvang af te 
nemen. Wij bieden jullie in onvoorziene situaties graag een passende oplossing. Onder incidentele opvang 
verstaan wij opvang die niet in een contract is opgenomen en naar behoefte kan worden afgenomen zolang de 
bezetting het toelaat. Wij maken jullie erop attent dat jullie extra dagen op kunnen geven bij de 
belastingdienst, zodat jullie hierover ook kinderopvangtoeslag ontvangen. In de jaaropgave die jullie begin 
2023 van ons ontvangen worden de extra afgenomen dagen in 2022 automatisch meegenomen. Extra dagen 
kunnen worden aangevraagd via het ouderportaal. 
 

Even zonder werk? Toch recht op kinderopvangtoeslag 
Ouders die hun baan kwijtraken, of besluiten (tijdelijk) te stoppen met werken, verliezen niet meteen het recht 
op kinderopvangtoeslag. Ouders die geen baan hebben, hebben nog 3 maanden recht op kinderopvangtoeslag. 
Vaak is het voor kinderen fijn om in hun vertrouwde ritme te blijven en het geeft ouders ruimte om te 
solliciteren. Ook als je studeert heb je recht op kinderopvangtoeslag. Kijk voor de actuele informatie hierover 
op de site van de belastingdienst. 

 
LRK-nummer 
Bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag wordt jullie als ouder gevraagd om het LRK-nummer van de 
locatie waar binnen jullie kind wordt opgevangen door te geven. Dit LRK-nummer is terug te vinden op het 
contract. Dit landelijk registratienummer is locatie geboden en kan bij een overgang naar een nieuwe groep 
mogelijk wijzigen. Bij een overgang naar een volgende groep ontvangen jullie een overgangsbrief. In deze brief 
staat ook het juiste LRK-nummer vermeld. Voor het aanpassen of controleren van het LRK-nummer of overige 
gegevens voor de kinderopvangtoeslag kun je gebruik maken van de app “kinderopvangtoeslag”. 
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Dagopvang vanaf 7.30 uur open 
De dagen van onze kinderopvang collega’s beginnen al vroeg. Zij zijn vaak al voor 7.30 uur aanwezig op de 
locatie om de nodige voorbereidingen te treffen voor de komst van jullie kind. Zo worden de meubels goed 
gezet, worden de mandjes klaargezet en worden de voorbereidingen voor de fruithappen getroffen.  
Recent hebben wij gemerkt dat ook de ouders vroeg arriveren bij de opvang, soms zelfs voor 7.30 uur.  
Natuurlijk kan het gebeuren dat je als ouder wat vroeger arriveert bij De Notedop. In dat geval ben je welkom 
om binnen te komen en kun je alvast het jasje ophangen aan de kapstok en nog even wachten in de hal. Vanaf 
7.30 uur zijn jullie vervolgens van harte welkom op de groep en is de medewerker klaar om de dag te starten 
met jullie kind.  Alvast hartelijk dank voor jullie medewerking!  

 
Afmelden BSO  
Voor de vervoersplanning van de BSO is het fijn als wij op tijd alle afmeldingen hebben ontvangen. 
Het komt regelmatig voor dat de medewerkers op zoek moeten gaan naar de juf of meester van het kind om te 
vragen of hij/zij wel aanwezig is op school. Dit brengt met zich mee dat overige BSO-kinderen extra lang 
moeten wachten en zeker in deze koude dagen stappen zij graag zo snel mogelijk op de fiets of in de GoCab. 
Om het lange wachten te voorkomen willen wij jullie vragen om jullie kind voor 14.00 uur via het ouderportaal, 
info@denotedop.nl of telefonisch af te melden. Bij voorbaat dank! 

 
Sluitingsdagen Notedop 2022 
2e kerstdag  : maandag 26 december ‘22 

 


