Beste ouders/verzorgers,
Al een aantal weken hebben we de meeste kinderen en ouders nauwelijks tot niet gezien of
gesproken. Van het ene op het andere moment moesten we onze deuren sluiten. In eerste
instantie in de veronderstelling dat het maar voor een paar dagen hooguit weken zou zijn. Maar
inmiddels zijn we ruim 6 weken verder en hebben we gezien en gehoord wat het Corona virus
heeft aangericht. We hopen dat jullie gezinnen en families gespaard zijn van leed en verlies, dat
jullie allemaal in goede gezondheid zijn! In deze brief willen we jullie op de hoogte brengen hoe
wij onze maatregelen m.b.t. het coronavirus getroffen hebben. Wat we wel kunnen bieden en
wat we (nog) niet kunnen bieden.
Vanaf 11 mei is de kinderopvang weer open voor de kinderen van 0 tot 4 jaar. Dit geldt voor onze
locaties Babbel en De Speeldoos. De BSO is open voor de kinderen op de dagen waarop ze naar
school gaan. Voor de dagen waarop de basisschoolkinderen niet naar school gaan, geldt de
noodopvang. Hoe gaan we nu verder….
Kinderen, waarvoor de afgelopen weken en de komende weken nog geen opvang is aangevraagd,
zijn allemaal tot 1 juni uit het systeem gehaald!! Dit betekent dat we jullie nadrukkelijk willen
vragen om de opvangbehoefte tot 1 juni z.s.m. aan te vragen of door te geven. Gedane
aanvragen zijn blijven staan, check voor de zekerheid in het ouderportaal of dit goed is
overgenomen.
(Voor ons belangrijk omdat we daarmee kunnen nagaan of we ook iets kunnen betekenen voor de
ouders die (extra) noodopvang nodig hebben)
We willen iedereen, ouders en kinderen, onze complimenten geven voor de flexibiliteit die jullie de
afgelopen tijd hebben opgebracht. (Thuis)Werken en ondertussen de zorg voor je kind(eren) voor je
rekening nemen, dat is een pittige combinatie! Veel mensen is het gelukt om hier op één of andere
manier een weg in te vinden. En hier en daar mochten wij wat betekenen voor ouders en gezinnen
door noodopvang te bieden.
Ook daarbij grote complimenten, want iedere ouder heeft de gezondheidsmaatregelen keurig in acht
genomen. Zodra er vraagtekens waren bij de gezondheid van een kind werd deze preventief
thuisgehouden. En dat zal ook de komende tijd van groot belang zijn. Samen dragen we de
verantwoordelijkheid voor onze eigen en andermans gezondheid. Laten we ons hier bewust van zijn
en de onderstaande maatregelen serieus in acht nemen.

Algemene gezondheidsmaatregelen;
o Kinderen met de volgende luchtwegklachten blijven thuis wanneer de volgende verschijnselen
zich voordoen:
 Neusverkoudheid
 Hoesten
 Moeilijk ademen/benauwdheid
 Koorts (vanaf 38 graden Celcius) of benauwdheidsklachten bij het kind of iemand
anders in het huishouden.
o Kinderen mogen pas weer naar de opvang als zij, en de rest van het huishouden, 24 uur geen
klachten meer hebben.
o Als iemand in het huishouden van de kinderen getest is voor COVID-19 en positief, moeten
kinderen wachten dat die persoon 24 uur klachten vrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven.
o Kinderen met klachten worden direct door de ouders opgehaald, zo mogelijk getest door de
GGD met toestemming van ouder(s)/verzorger(s).

De afspraken voor ouders bij het brengen en halen;
Voor de verschillende locaties hebben we maatregelen opgesteld t.a.v. het brengen en halen.
Uitgangspunt: Zo weinig mogelijk volwassenen in één ruimte , het waarborgen van de 1,5 meter
afstand en optimale hygiëne.
Voorschoolse opvang
Om de drukte ’s morgens vroeg bij de dagopvang beter te kunnen reguleren hebben we besloten om
de voorschoolse opvang naar een andere locatie te verplaatsen. Omdat bij de Dorpel een lokaal
leegstaat en de meeste kinderen van de Dorpel gebruik maken van de voorschoolse opvang is
besloten om de voorschoolse opvang naar de Dorpel te verplaatsen.
Dit is bij OBS De Dorpel, schoolstraat 32 PZ. Ingang via het plein van De Speeldoos. Zie pijl op foto.

Van maandag tot en met donderdag is hier vanaf 7 uur een pedagogisch medewerker aanwezig om de
kinderen op te vangen. Kinderen worden door de ouder bij de betreffende deur gebracht, de leidster
neemt het van daar over. Om 8:15 blijven de kinderen van de Dorpel bij hun school de overige kinderen
worden dan naar hun eigen school/gymzaal gebracht. Verderop in de nieuwsbrief hebben we nog een
aantal algemene aandachtspunten! (noodopvang BSO zie verder in deze nieuwsbrief)
Opvang bij Babbel
Bij Babbel hanteren we 3 ingangen:
 De babygroep gebruikt de eigen ingang en heeft een looproute; Via de ingang komen ouder en
kind binnen en via de deur op de groep verlaat de ouder het pand. De maxi cosi graag meteen in
de hal achterlaten met tas. (De leidsters halen de spullen uit de tas en bergen de tas op.) De
ouders brengen hun kind op de groep en nemen kort afscheid.
 De dreumesgroep gebruikt de ‘normale’ ingang. Ouders kunnen de tas in de kast zetten en hun
kind door de deur naar de groep laten gaan. Graag het afscheid bij de deur. Kinderen die moeite
met het afscheid hebben worden door de leidsters overgenomen, zodat ouders zo vlot mogelijk
kunnen vertrekken. (Tip: Ter afleiding en om het afscheid vlotter te laten verlopen mag het
kindje de tas of iets anders bij de leidster brengen)
 De peutergroep gebruikt de terrasdeur van de groep. De vakkenkast voor de tassen en jassen
staat buiten onder de partytent. Ouders kunnen hierin de tas, de jas en evt. schoenen plaatsen.
Schoenen mogen evt. later ook uit, dit nemen de leidsters dan voor hun rekening. Graag het
afscheid bij de deur.
Tussen 7:00 en 7:30 worden de kinderen alleen op de dreumesgroep gebracht. Vanaf 7:30 kunnen de
kinderen op hun eigen groep gebracht worden.
Het halen van de kinderen gaat op dezelfde manier. Ouders halen hun kind bij de deur van de groep op.
Verderop in de nieuwsbrief hebben we nog een aantal algemene aandachtspunten!
Bij de Speeldoos brengen en halen;
 Bij de Speeldoos is er een looproute.
o Brengen: Kinderen mogen na half 9 gebracht worden! De ouder brengt zijn/haar kind
via de normale ingang naar binnen en verlaat het gebouw via de zij - uitgang van De
Dorpel. Leidsters nodigen de kinderen uit om met jas en tas verder te komen en helpen
de kinderen bij het verdelen van de spullen. Ouders houden het afscheid kort en
vertrekken meteen weer. Is er een ouder in de ruimte, dan wachten de overige ouders
buiten.
o Halen: Bij mooi weer spelen de kinderen buiten. Ouders blijven buiten het hek wachten.
De leidsters begeleiden de kinderen met hun tas tot het hek, daar nemen ouders om de
beurt hun kind over.
Verderop in de nieuwsbrief hebben we nog een aantal algemene aandachtspunten!

Brengen en halen bij BSO Eigenwijs;
 Bij de BSO komen de ouders de kinderen halen via de achteringang (nooduitgang) van het BSO lokaal en
verlaten zij het gebouw via de andere nooduitgang van het BSO lokaal. Op de deuren wordt aangegeven
welke deur als ingang en welke deur als uitgang gebruikt wordt. De tas en jas hangen klaar en worden
onderweg meegenomen naar buiten.
Aandachtspunten bij het brengen en halen:
- Bij de buitendeuren staan desinfectiespray, een papieren doekjes en een prullenbak. Graag bij
binnenkomst handen en de deurkruk ontsmetten.
- Ouders komen niet op de groep (of zo weinig en kort mogelijk op de groep en volgen de looproute).
- Houd de overdracht zo kort mogelijk. Is er iets wat je graag wil bespreken dan mag dit altijd telefonisch
of via een bericht in het ouderportaal.
- Ouders zorgen ervoor dat ze een andere ouder niet onnodig ophouden en ruimte geven. In de
halletjes/ruimte mag maar 1 ouder met zijn/haar eigen kinderen aanwezig zijn. Andere ouders met
kinderen wachten buiten totdat de hal vrij is, met in achtneming van de 1,5 meterregel.
- Kinderen worden door één ouder uit gebracht. Kinderen die niet op de betreffende locatie opgevangen
worden, blijven in de auto wachten.
- Wanneer een ouder meerdere kinderen brengt, dan geeft hij/zij die af bij de groep waar het jongste kind
naartoe moet. De leidsters begeleiden het kind dan naar de groep waar het thuishoort. Op deze manier
verloopt het brengen het meest efficiënt en komen er zo weinig mogelijk volwassenen binnen.
Haalt een ouder meerdere kinderen, dan ook graag eerst het jongere kind halen. De leidsters van de
oudere kinderen zien je komen en zorgen ervoor dat de oudere kinderen in de jas komen en ook klaar
staan. Bij het halen geen oudere kinderen meenemen naar de babygroep als de kinderen buitenspelen.
Verder zijn er maatregelen getroffen in onze werkwijze en zijn de hygiëne maatregelen aangescherpt. Wil je deze
nalezen, het volledige protocol ‘Opstarten en werken volgens Coronamaatregelen’ staat op onze website.
De volgende punten komen hierin aan de orde
- Instructies om besmetting te voorkomen m.b.t. de kinderen;
- Instructies om besmetting te voorkomen m.b.t. het bereiden van eten en de eetmomenten;
- Instructies om besmetting te voorkomen m.b.t. het slapen;
- Extra aandacht voor volgende hygiëne maatregelen;
Noodopvang voor de basisschoolkinderen
Er zijn verschillende aanvragen voor noodopvang van basisschoolkinderen binnengekomen voor de periode na
11 mei. We begrijpen dat het steeds moeilijker wordt om de opvang buiten/naast school te combineren met het
werk en hebben een aantal aanvragen al geaccepteerd. Nu de dagopvang vanaf 11 mei weer opengaat, zijn onze
leidsters daar nodig.
Uitgangspunt, we willen iedereen helpen en begrijpen dat het een hele moeilijke periode voor ouders en
kinderen is. Maar we moeten ook onze grenzen bewaken. Daarom is het goed dat we weten waar jullie behoefte
ligt, maak het vooral kenbaar! Nu hebben we nog tijd om naar een oplossing te zoeken.
De afgelopen tijd is er een intensief contact geweest met de beide basisscholen in De Wilp. Leerkrachten van
beide basisscholen hebben bijgesprongen om de basisschoolkinderen noodopvang te bieden bij de BSO en te
helpen met hun thuiswerk. En ook nu hebben we intensief contact over de vraag om noodopvang voor de

basisschoolkinderen. Ouders die deze vraag al wel bij mij hebben neergelegd, maar nog niet bij school, zou ik willen
vragen om deze ook bij school neer te leggen. De komende week gaan Annemieke, Anneke en ik met elkaar in
overleg om te zien wat we kunnen bieden.
Ondertussen is het goed om de vraag ook in je directe omgeving uit te zetten. Mocht hier een oplossing geboden
worden? Dan zou dat fijn zijn. We hebben momenteel gewoon niet voldoende mankracht en ruimte om alle
basisschoolkinderen noodopvang te bieden. Maar willen zeker in samenwerking met de Dorpel en de Wegwijzer
zoeken naar een oplossing als dit in onze mogelijkheden ligt.
Ander nieuws
De afgelopen tijd hebben we niet stilgezeten. Het Babbelteam heeft geklust de afgelopen weken. Alle groepen bij
Babbel zijn flink onderhanden genomen. Kozijnen, plinten en deuren zijn geverfd en de vloeren zijn in de was gezet.
Ook een aantal meubels zijn geschuurd en in de lak gezet. De website is onder handen genomen en ziet er een stuk
overzichtelijker uit. Buiten zijn de speeltoestellen en huisjes schoongemaakt en voor de zandbak is een hemel
gemaakt. Het team van de babygroep heeft de online cursus ‘baby’s in de kinderopvang’ opgepakt en hoopt deze
binnenkort af te ronden en het peuterteam heeft een studie/werkdag gehad over VVE. We hebben met elkaar er het
beste van gemaakt en opgeruimd staat netjes. Bovenal zijn we blij dat we allemaal gezond zijn.

Blij nieuws
Op 15 april is Tanja bevallen van een prachtige dochter,
haar naam is Jinthe. Moeder en kind maken het prima en
genieten van de (k)raamtijd, voor zover mogelijk.

Een nieuw gezicht
Zodra we weer open gaan mogen we ook een nieuwe collega aan jullie voorstellen. Marrit Giezen komt ons
Babbelteam versterken. Zij is de nieuwe leidster op de dreumesgroep en werkt op dinsdag en woensdag.

De bloembolletjes:
Eén van de eerste weken hebben we aan het hek bij Babbel tasjes opgehangen met daarin een kleurplaat voor
de mensen in De Hoorn, om hen een hart onder de riem te steken. Maar in deze tasjes zaten ook
bloembolletjes. Van een paar kinderen hebben we al foto’s, filmpjes en zelfs trotse spraakberichtjes ontvangen
om de prachtige plantjes te showen die uit de bolletjes tevoorschijn gekomen zijn. Kijk op onze website wie er
een mooie foto heeft opgestuurd. En heb je zelf een foto van je mooie bloem? Stuur of app (06 21932832)
hem naar ons en dan plaatsen we jou foto er ook bij. Kopje ‘voor de ouders’ ‘fotoalbum’ Inloggen kan met het
wachtwoord: fopspeen

Paastekeningen
We hebben heel veel tekeningen ontvangen van de kleur wedstrijd. En de volgende winnaars zijn geselecteerd:
- babygroep: Bram van Gijssel
- dreumesgroep: Lennard Ploeg
- peutergroep: Ruth de Jong
- speeldoos: Elize Marinus
- BSO Eigen: Lars de Jong
- BSO Wijs: Jorn Wobbes
Iedereen super bedankt voor jullie deelname!!

Belangrijke data:
Vakantierooster:
 Kerstvakantie
 Voorjaarsvakantie
 Paasvakantie
 Meivakantie
 Zomervakantie
 Herfstvakantie
 Kerstvakantie

: 21 dec 2019 t/m 5 jan 2020
: 15 t/m 23 februari 2020
: 10 t/m 13 april 2020
: 25 april t/m 3 mei 2020
: 4 juli t/m 16 augustus 2020
: 10 t/m 18 oktober 2020
19 dec 2020 t/m 3 jan 2021

28, 29, 30 en 31 december 2020 Babbel/BSO Eigenwijs
alleen geopend op aanvraag!!

Sluitingsdagen Babbel 2019 / 2020:
Nieuwjaarsdag:
1-1-2020
e
2 paasdag:
13-4-2020
Koningsdag:
27-4-2020
Bevrijdingsdag:
5-5-2020
Hemelvaart:
21 & 22 mei 2020
e
2 pinksterdag:
1-6-2020
Zomersluiting 2020:
19 juli t/m 2 augustus
Kerst:
25 & 26 december 2020

