nieuwsbrief november 2020
Baloe Kalender
16 november
23 t/m 27
november
24 december
31 december

Versieravond (gaat
niet door)
Sinterklaasfeest
(nadere info zie
hieronder)
Kerstavond Baloe
17:00uur dicht
Oudjaarsavond
Baloe 17:00uur dicht

Terug van zwangerschapsverlof:
Maandag 16 november as komt Tiffany weer
terug van zwangerschapsverlof. Zij wilt
iedereen bedanken voor de felicitaties en
cadeautjes die ze heeft mogen ontvangen.
Versieravond:
i.v.m de coronamaatregelen kan de jaarlijkse
versieravond die voor maandag 16 november
gepland stond niet door gaan. Wij zorgen er
uiteraard voor dat de groepen alsnog in Sintsfeer komen.
Sinterklaasfeest:
I.v.m de coronamaatregelen gaat ons jaarlijkse
Sinterklaasfeest helaas niet door. In de week
van 23 november zullen we bij de peuters en
BSO op meerdere dagen het Sint feest gaan
vieren. Hoe ? Dat is nog een verrassing. We
zorgen in ieder geval dat alle kinderen het
feest een keer meemaken. (gewoon op hun
eigen opvangdag)
Met de BSO kinderen uit groep 5 t/m 8 vieren
we wel het feest op vrijdag 27 november van
18:30-20:30 uur. Dit is een kleine groep en er
zullen 2 pedagogisch medewerkers aanwezig
zijn. Zo voldoen we aan de richtlijnen.
Een officiële uitnodiging volgt nog.
Herstel Chantal en Pauline:
Helaas is Chantal ook ziek geweest door het
coronavirus. Zij is vanaf woensdag weer aan
het opbouwen in het werk bij Baloe.

Pauline is nog aan het herstellen en bouwt
het werken bij Baloe langzaam aan op.
Personeel:
In de media was de afgelopen tijd al te lezen
dat, naast de zorg, onderwijs en andere
branches, ook de kinderopvang last onder
vindt van het coronavirus. Zo ook
kinderdagverblijf Baloe.
Wij doen er alles aan om het virus “buiten de
deur te houden” en de verantwoorde opvang
te kunnen blijven bieden.
Zo houden de medewerkers afstand van
elkaar, desinfecteren we regelmatig alle
contactpunten en hebben we op andere
manieren overleg met elkaar.
Als een medewerker corona-achtige klachten
heeft maken wij nu gebruik van de
mogelijkheid tot sneltesten. Deze bekostigen
wij zelf en dit maakt het voor ons mogelijk om
snel te kunnen handelen. Toch heeft dit, en
het gegeven dat medewerkers ook recht op
vakantie hebben, op bepaalde groepen/dagen
ervoor gezorgd dat er meer invallers ingezet
zijn dan dat je van ons gewend bent. We
snappen dat dit misschien niet altijd prettig is.
Wij proberen wel zoveel mogelijk dezelfde
personen op een groep te laten invallen. Ook
hebben Meinze en Willeke al een paar keer
weer op de groep gestaan. Het is echter
overmacht en niemand kan op dit moment
zeggen hoelang deze Corona-pandemie duurt.
Wij vragen dan ook om jullie begrip hiervoor.
De verwachting is dat we het vanaf volgende
week voornamelijk onze vaste pedagogisch
medewerkers in hoeven te zetten. Dit omdat
we een nieuwe collega op de babygroep
(Wendy) hebben en Tiffany komt weer terug.
vakantie doorgeven:
De volgende vakantie is in het vooruitzicht. De
kerstvakantie.
Graag horen we voor 25 november of je
kind(eren) in deze vakantie naar Baloe komt.
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Ruilaanvragen voor deze 2 weken kunnen tot
25 november gemaild worden naar:
info@baloekinderdagverblijf.nl

Blauw: ontsmet handen bij binnenkomst
(hiervoor staat een desinfectiespray op de
vensterbank bij binnenkomst direct rechts)

Let op! Baloe eerder dicht op:
24 december
Kerstavond Baloe
17:00uur dicht

1 volwassenen tegelijk in het halletje (1
medewerker in het halletje telt ook als 1
volwassenen). Ook 1 ouder in de
groepsruimte.

31 december

Oudjaarsavond
Baloe 17:00uur dicht

Nieuwe oudercommissieleden gezocht:
Om onze oudercommissie weer op volle
sterkte te krijgen zijn wij op zoek naar nieuwe
ouders. Onze voorkeur gaat uit naar een
ouder van de babygroep zodat iedere
leeftijdsgroep weer vertegenwoordigd is. Ben
je een ouder van de peutergroep of bso mag
je natuurlijk ook reageren.
Kinderopvangtoeslag-app:
Op 2 juli 2020 is de app Kinderopvangtoeslag
gelanceerd. Hiermee kunnen ouders snel en
gemakkelijk wijzigingen doorgeven aan de
belastingdienst. Voor meer info kijk op
toeslagen.nl en zoek naar “app
Kinderopvangtoeslag”. U vindt de app in de
app-stores onder de naam
“kinderopvangtoeslag”.
Corona-maatregelen:
Naast de overheid vragen wij jullie ook om
weer extra aandacht te hebben voor de
maatregelen die wij treffen om het coronavirus buiten ons kinderdagverblijf te houden.
Nog even op een rij:
Groep oranje: Graag de kinderen via de
achterdeur brengen.

Paars: ga niet de groepsruimte binnen maar
haal je kind op bij de trap. 1 ouder tegelijk op
de trap. Houd de overdracht kort. Zorg voor
doorstroom.
Geel: kom niet binnen, wij zullen zorgen dat
de kinderen naar de deur komen. Houd de
overdracht kort.
Prijswijziging 2021:
In de bijlage stuur ik de prijswijziging voor
2021 mee. Mochten hier vragen over zijn kun
je altijd mailen. Zet eventueel je
telefoonnummer erbij dan bel ik je terug.
Beslisboom wel/niet naar Baloe?
In de bijlage van deze mail van deze
nieuwsbrief zit ook een beslisboom die kan
helpen bij de beslissing of de kinderen met
corona-achtige klachten wel of niet bij Baloe
gebracht mogen worden.
Zorg goed voor jezelf en elkaar.

Groet Gieneke.

