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Corona maatregelen: 

We hebben een stappenplan opgesteld 
voor het geval er een positief geteste 
medewerker of kind bij ons op de opvang 
is. In dat stappenplan staat oa dat wij 
contact hebben met de GGD t.b.v het bron 
en contactonderzoek. Ouders hebben 
recht op privacy. Wij zullen indien nodig 
altijd eerst om toestemming vragen voor 
het doorgeven van contactgegevens van 
ouders aan de GGD. Wij zullen jullie dan 
bellen en mailen om het 
toestemmingsformulier te ondertekenen. 
Maar laten we hopen dat het niet nodig is. 

Vakantie: 

De lente is in aantocht en daarmee ook de 
tijd om vakantieplannen te maken.  

Als je al weet dat je kind op enkele dagen 
niet bij Baloe komt, in de periode van april 
t/m september, geef dit dan door voor 1 
april. Dit kan door een mail te sturen naar: 
info@baloekinderdagverblijf.nl 

Ruilaanvragen voor de zomerperiode in 
juli en augustus dienen voor 1 mei worden 
aangevraagd. Ruilverzoeken die na 1 mei 
worden ingediend kunnen niet meer 
behandeld worden. Uiterlijk half juni 
ontvangen jullie bericht of het ruilverzoek 
kan worden ingewilligd. 

Bso nog dicht, alleen noodopvang: 

Wat waren we teleurgesteld om te horen 
dat de Bso nog niet open mag. We hopen 
de eerst volgende persconferentie te 
horen dat de Bso weer snel open gaat. We 
missen de kinderen heel erg.  

 

 

 

 

 

medewerkers:                                                 
Met Josina gaat het inmiddels aan de 
betere hand. Zij is begonnen met het 
opbouwen van haar werkzaamheden. 

Ook Pauline is nog herstellende en is nog 
aan het opbouwen van haar 
werkzaamheden.  

Nieuwe medewerker: 

Per 1 april verwelkomen we Hanae in ons 
team. Hanae zal bij de babygroep gaan 
werken en waar kan invallen bij de andere 
groepen. 

Inschrijven voor bso:                                      
I.v.m. de grote vraag naar bso opvang 
adviseren wij om op tijd in te schrijven 
voor de bso. Dit kan vanaf 3 jaar. 
Inschrijven kan via onze website.   

 

 

          

Beslisboom:                                           
De beslisboom zit in de mail als bijlage bij 
deze nieuwsbrief.  

Om de verspreiding van het 
coronavirus tegen te gaan gelden er 
een aantal regels voor kinderen: zij 
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mogen niet in alle gevallen naar de 
kinderopvang en/of school. De 
beslisboom is een overzichtelijke, 
schematische weergave van de regels 
van het RIVM. Het RIVM heeft de 
beslisboom gecontroleerd en 
goedgekeurd. 

Het is heel belangrijk dat de 
beslisboom altijd van boven naar 
beneden wordt doorlopen. Begin bij de 
startvraag en beantwoord de vragen in 
de juiste volgorde tot je een antwoord 
hebt. 

Jaarkalender: 

De jaarkalender met daarin alle 
belangrijke data voor dit jaar is 18 
maart jl naar jullie verstuurd.  

Mochten jullie vragen hebben over deze 
nieuwsbrief hoor ik het graag. 

Groet, Chantal & Gieneke 


