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Koffieochtend
De koffieochtend stond voor dit jaar gepland van 12 t/m 17 april. Omdat de
maatregelen het niet toelaten, kunnen we de koffieochtend helaas niet door laten
gaan. Voor dit jaar komt de koffieochtend dan ook te vervallen.
Nieuwe looproutes bij breng-haal momenten
We zijn erg blij dat ouders goed gehoor hebben gegeven aan de nieuwe richtlijnen
rondom het halen en brengen. Wel willen we u nog op het volgende wijzen:
- Ook buiten moet een mondkapje gedragen worden.
- Kinderen kunnen door slechts één ouder opgehaald worden.
- Voor de locatie Oosteinde geldt dat ouders van de peutergroepen niet op de
brandtrap kunnen wachten. Afspraak is dat er één ouder via de brandtrap naar
boven mag aangezien er bij het passeren geen 1,5 meter gewaarborgd kan
worden. Wanneer de peutergroepen buiten afsluiten, wordt dit bij binnenkomst
aangegeven bij de kaartjes. U kunt dan linksaf doorlopen en bij het hekje
buiten uw kind ophalen.
- Het is fijn als u zich zoveel mogelijk wilt houden aan de breng- en haaltijden.
Hierdoor blijft de rust op de groep zoveel mogelijk bewaard. Wilt u toch
afwijken van deze tijden? Neem dan vooraf even contact op met de groep om
dit af te stemmen.
Noodopvang BSO
Zoals is medegedeeld in de persconferentie zal de reguliere BSO nog gesloten zijn tot
15 maart a.s. Tot die tijd bieden wij voor de BSO uitsluitend noodopvang aan. Om
zeker te zijn van plaatsing, verzoeken wij u dringend om uw kind hiervoor wekelijks
(uiterlijk voor woensdag 13.00 uur) aan te melden.
Duidelijkheid Coronacompensatie
Minister Wouter koolmees (SZW) heeft de tweede kamer geïnformeerd over de
tegemoetkoming voor de kosten van de kinderopvang tijdens de eerste en tweede
lockdown. Er is nu duidelijkheid voor alle ouders, of ze nu wel of geen
kinderopvangtoeslag ontvangen.
Ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen, kunnen vanaf 1 mei de
compensatie voor zowel de eerste als de tweede sluitingsperiode aanvragen. De
uitbetaling aan ouders die wel kinderopvangtoeslag ontvangen voor de tweede
sluitingsperiode is medio april gepland. De regeling voor deze ouders zal op dezelfde
manier worden vormgegeven als in het voorjaar. De peildatum voor de bepaling van
de hoogte van de compensatie is nog niet bekend.
Ouders die van de gemeente een vergoeding ontvangen voor de kinderopvang
ontvangen ook nu weer compensatie via hun gemeente. Er wordt nog wel een slag
om de arm gehouden: een en ander is nog afhankelijk van hoe snel de buitenschoolse
opvang weer opent en van een eventuele nieuwe sluiting.

Plaatsingsmogelijkheden bij peuteropvang de Boomgaard
Gaat uw peuter over 1 of 2 jaar naar de basisschool 't klokhuis en wilt u dat uw kind
goed voorbereid wordt op school en samen met vriendjes en/of vriendinnetjes de vertrouwde en soepele overstap naar de basisschool kan maken?
Meld uw kind dan aan bij de peuteropvang! Bij peuteropvang de Boomgaard (aan de
Hazelaar) hebben wij nog plaatsen beschikbaar.
Op onze website http://www.peuteropvangdegrabbelton.nl/ kunt u meer lezen over
onze peuteropvang en kunt u uw kind aanmelden.
Peuterochtend
We organiseren elk jaar een peuteractiviteit tijdens de open dag van basisschool
’t klokhuis. Dit jaar zou deze plaatsvinden op woensdag 17 maart. Door de
maatregelen komt deze helaas te vervallen.
De peuteractiviteit bij de St Jozefschool vindt nog onder voorbehoud plaats op
woensdag 7 april. Specifieke informatie hierover volgt zo snel mogelijk.
Studiedag woensdag 24 maart
Doordat de dagopvang geruime tijd gesloten is geweest, hebben we besloten om de
studiedag van dit jaar in een alternatieve vorm aan te bieden. Hierdoor zal de
studiedag op woensdag 24 maart komen te vervallen en zal de Grabbelton deze dag
gewoon geopend zijn.
Prietpraat
Juf Wendy staat af te wassen, zegt N. (3 jaar) tegen Wendy ..”Ben je fijn aan het
vaatwasseren juf”
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