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Nieuwsbrief juni 2021

Algemeen

We zitten aan het begin van de zomer.
Heerlijk BBQ‐en genieten van de zon. Het
jaar 2021 zijn we goed kunnen begonnen
en we hebben Stratoela haar contract
kunnen uitbreiden omdat we gestadig
doorgroeien.

Langzaam maar zeker kunnen wij weer op
huisbezoek. Daar zijn wij blij mee
aangezien we het persoonlijk contact met
onze gast- en vraagouders als erg prettig
ervaren.
Maar we houden ons weliswaar zeker aan
de maatregelen in verband met het COVID
virus. Totdat we zijn gevaccineerd nemen
we geen risico op besmetting en zijn extra
voorzichtig.
In de zomer is bij hoge temperaturen het
hitte-protocol van toepassing. Gastouders:
let er op!

Helaas is de hele wereld getroffen door de
Corona crisis. Het virus COVID‐19 waart
nog steeds rond in meerdere mutaties. In
Nederland wordt nu flink gevaccineerd en
de ziekenhuisopnamen nemen flink af.

De regels worden vanaf 26 juni behoorlijk
versoepeld maar de basisregels blijven van
kracht. Houd afstand en blijf je handen
goed wassen en desinfecteren. Als er
belangrijke wijzigingen zijn dan houden wij
de gastouders op de hoogte.

KVK Rotterdam: 61550167

De vakantie-opvang is voor het grootste
deel geregeld. Als er toch nog vakantie
opvang nodig is dan is het zaak om dit zo
snel mogelijk door te geven omdat de
opties beperkt zijn.
We hebben in Dordrecht weer nieuwe
gastouders kunnen verwelkomen. Daar zijn
we heel blij mee.

Evaluatiegesprekken
We zijn bezig met de jaarlijkse
evaluatiegesprekken met alle
vraagouders. Dit doen we op afstand. We
sturen de formulieren op naar alle
gastouders en willen iedereen verzoeken
om dit in te vullen ook als er geen
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behoefte is aan een gesprek. Bij vragen
kan iedereen ons bellen.

Tarieven kinderopvangtoeslag 2022
De kinderopvangtoeslag voor 2022 is in
principe vastgesteld. De definitieve
bedragen worden eind van dit jaar
vastgesteld door de overheid. Wij geven
deze tarieven op onze website aan zodra
dit bekend is gemaakt

Vakantie
Jolien en Ab gaan eind september 2 weken op
vakantie. Stratoela neemt dan volledig waar.
Wij zijn natuurlijk voor haar dagelijks
bereikbaar via de mail en via whats‐app. De
betalingen lopen dan ook gewoon door zoals u
van ons gewend bent.
Wij wensen iedereen een hele fijne
zomervakantie tot.

Oudercommissie
Door de coronacrisis hebben we de
vergaderingen met de oudercommissie
voorlopig uitgesteld. Binnenkort gaan we
weer vergaderen. De voorzitter van de
commissie stopt aan het eind van dit
schooljaar omdat zijn dochter naar school
gaat in het nieuwe schooljaar. We willen
Matthijs Klappe bedanken voor zijn altijd
nuttige inbreng en deelname aan de
commissie.
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Jolien, Stratoela en Ab.
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