Beste ouders/verzorgers,
Langzamerhand beginnen we te wennen aan het nieuwe normaal. Maar laten we alert blijven!
Gelukkig kunnen we elkaar weer ontmoeten en voorzichtig uitstapjes met het gezin gaan
plannen. Wat jullie ook gaan ondernemen, zorg goed voor elkaar en geniet met elkaar! In deze
nieuwsbrief willen we jullie informeren over het wel en wee bij Babbel, BSO Eigenwijs en De
Speeldoos.

Update Corona maatregelen
Sinds de start van de kinderopvang, BSO, peuteropvang en scholen vernemen we dat ouders zich nog
steeds heel verantwoordelijk opstellen. We vinden het fijn om te constateren dat er overlegd wordt
over een snotneus of andere klachten. Het is en blijft lastig inschatten wanneer een kind wel of niet
naar de opvang of school kan. Wij ervaren dat het lastig is om hierin een helder beleid te voeren. We
weten van de (werk)druk die op ouders uitgeoefend wordt. En we hopen dan ook door een goede
onderlinge communicatie tot verantwoorde keuzes te komen. Zodat de frustraties zoals in de media
vermeld, niet of in beperkte mate voor onze ouders geldt.
Als handreiking is er nu een beslisboom opgesteld door jeugdartsen en het BOINK. Deze moet ons
helpen om de juiste afwegingen te maken bij het toelaten/weren van kinderen.
Daarnaast hebben we een aantal afspraken en maatregelen opgesteld waarmee we de drukte op de
groepen willen beperken, de 1,5 m afstand willen waarborgen en besmetting willen voorkomen. Deze
richten zich op de volgende punten:
- afspraken voor ouders bij het brengen en halen
- de voorschoolse opvang op maandag, dinsdag en donderdag op een andere locatie
- de maatregelen op de groep om besmetting en verspreiding te voorkomen.
Meer lezen: De beslisboom en afspraken/maatregelen zijn te vinden op onze website ‘Nieuws – juni
2020 update protocol Corona, Cntrl +klik op de link https://www.kcbabbel.nl/nieuws/

SVB betaalt eigen bijdrage kinderopvang
Ouders die vanwege het coronavirus geen gebruik konden maken van kinderopvang, houden recht op
kinderopvangtoeslag als zij de kinderopvang hebben doorbetaald. Daarnaast hebben zij recht op een
vergoeding voor de (inkomensafhankelijke) eigen bijdrage. De overheid heeft een bedrag voor deze
compensatie gereserveerd. De kosten tot aan het wettelijk vastgestelde maximale uurtarief worden
vergoed door de overheid.

Gemeentelijke regeling
Sommige ouders maken gebruik van een gemeentelijke subsidieregeling. Zij betalen voor de
peuteropvang of opvang op basis van sociaal-medische indicatie (SMI) aan de kinderopvangorganisatie
of gemeente. Deze ouders ontvangen via de gemeente compensatie voor de eigen bijdrage als zij de
rekeningen hebben doorbetaald. Ouders kunnen dit bij de gemeente aanvragen.
Ouders met cruciale beroepen
De noodopvang voor kinderen van ouders met cruciale beroepen was gratis. Ouders met cruciale
beroepen die al een contract hebben bij een kinderopvangorganisatie en de kosten al hebben betaald,
krijgen net als alle andere ouders een compensatie voor de eigen bijdrage. Daarnaast geldt dat
wanneer zij meer uren afnemen, hier geen extra kosten aan verbonden zijn.
Compensatie bij benadering
De vergoeding voor de eigen bijdrage per huishouden (tot de maximum uurprijs) wordt berekend aan
de hand van de gegevens die op 6 april bij de Belastingdienst bekend waren. Het gaat hierbij om
gegevens over het aantal kinderen die naar de kinderopvang gaan, het aantal opvanguren en het
verzamelinkomen. De Belastingdienst geeft de hoogte van de vergoeding door aan de Sociale
Verzekeringsbank (SVB), die de ouders vervolgens uitbetaalt. Ouders hoeven hier zelf geen actie voor
te ondernemen. Om de vergoeding snel te realiseren, heeft de overheid gekozen voor een vergoeding
op basis van de beschikbare gegevens op 6 april. Er kan daarom een verschil zitten in de vergoeding en
de daadwerkelijk betaalde kosten. De overheid vraagt begrip aan ouders bij kleine afwijkingen. Bij een
grote afwijking kunnen ouders herziening aanvragen.
Uitbetaling
De compensatie wordt eenmalig uitbetaald over de periode van 16 maart tot en met 7 juni. Dit bedrag
wordt rond 8 juli 2020 door de SVB overgemaakt.
Extra kosten declareren
Ouders kunnen na 8 juli de extra kosten boven het maximum uurtarief bij Babbel declareren. Dit geldt
voor de volgende pakketten;
• Dagopvang/peuteropvang
: Flexibele dagopvang : € 0,10 per uur
• BSO
: Basispakket
: € 0,42 per uur
: Schoolwekenpakket : € 0,69 per uur
: Vakantiewekenpakket : € 0,69 per uur
: Flexibele opvang
: € 1,01 per uur
Degene die hier gebruik van willen maken kunnen dit via een mailtje aan info@kcbabbel.nl aangeven.

Modder Dag
Maandag 29 juni gaan we met de kinderen heerlijk kliederen en klodderen. Spelen met de oerelementen
water en zand, het is dan de Nationale Modder Dag. Deze ochtend of middag is bedoeld voor ALLE
kinderen van Babbel, de Peuterspeelzaal en BSO Eigenwijs. Dus komt uw kind normaal gesproken niet op
maandag, is hij/zij wel welkom om mee te doen aan deze activiteit.
Modder Dag voor de dagopvang en De Speeldoos
’s Morgens worden er activiteiten voor de peuters en dreumesen aangeboden;
We om 9.30 uur bij Babbel en de kinderen mogen om 11.00 uur weer worden opgehaald. (Vanwege de
Coronamaatregelen kunnen we geen ouders toelaten, uiteraard maken we veel foto’s
Dit is ook de reden waarom de babygroep helaas geen extra baby’s kunnen uitnodigen voor de
activiteiten. De baby's die er deze dag zijn, zullen aangepaste activiteiten aangeboden krijgen. Op de
babygroep hangt er dus ook geen opgavelijst.)
De kinderen van de Peuterspeelzaal mogen deze dag gewoon bij de Peuterspeelzaal gebracht worden,
met de Babbelbus gaan zij naar Babbel om daar samen met de dagopvang heerlijk te kliederen en te
genieten van de modder -en waterspelletjes. De kinderen van de Peuterspeelzaal kunnen om 11.00 uur
weer worden opgehaald bij Babbel.
Modder Dag voor de BSO
Bij de BSO starten we om 15.15 uur en het zal rond 16.15 uur afgelopen zijn. De activiteiten zullen bij en
rond locatie van BSO Eigenwijs aangeboden worden.

Wij vragen u om de kinderen een extra set kleding mee te geven, een handdoek en een
zwembroek of badpak. (graag in een tas voorzien van naam).
Opgave: Ouders kunnen kinderen opgeven op de formulieren die bij alle ingangen hangen.
Aanmelden via de mail mag ook!
Mochten er nog vragen zijn, laat het ons gerust weten. Laten we hopen op stralend mooi weer en een
geslaagde ModderDag!
Uitnodiging Modder Dag: https://1drv.ms/b/s!AmvVM19sVvjsgp1mBChjAkmkYCrqxA?e=F5flV8

Vakantieplanning graag doorgeven vóór 1 juli.
Met betrekking op onze teamplanning willen we graag weten welke kinderen we in de vakantieperiode kunnen
verwachten. We vragen ouders van de dagopvang en de peuterspeelzaal daarom om het volgende te doen vóór
1 juli:
• Ouders die het schoolwekenpakket of peuterspeelzaal afnemen, hoeven hun kind niet af te melden
tijdens de weken waarin de scholen dicht zijn. Komt hun kind buiten de schoolvakanties niet bij Babbel of
De Speeldoos, dan wel afmelden.
• Ouders die het basispakket afnemen willen we verzoeken om door te geven wanneer hun kind in de
vakantieperiode niet bij Babbel komt.
• Ouders die flexibele opvang afnemen, graag doorgeven op welke dagen zij zich beschikbaar hebben
gesteld voor het werk. Voor die dagen uit voorzorg graag opvang aanvragen. Afmelden kan tot uiterlijk 3
dagen voor de dag waarop opvang is aangevraagd. (ziekte is een uitzondering)
Voor de BSO geldt het volgende:
• Ouders die het basispakket hebben, BSO en vakantieopvang, dienen de vakantieopvang aan te vragen.
• Ouders die alleen BSO afnemen, zonder vakantieopvang, hoeven niets te doen.
• Ouders die alleen vakantieopvang of gedeeltelijk flexibele opvang afnemen, graag de dagen doorgeven.
• Ouders die alleen flexibele opvang afnemen vragen we de opvang aan te vragen op de dagen waarop zij
zich beschikbaar hebben gesteld bij het werk. Afmelden kan uiterlijk tot 3 dagen vóór de betreffende
dag. (ziekte is een uitzondering)
Om de vakantieplanning van de pedagogisch medewerkers rond te krijgen is het noodzakelijk om te weten welke
kinderen we kunnen verwachten. Niet alleen het aantal is van belang. Vanwege het vastegezichtencriterium zijn
we, vooral bij de babygroep, verplicht om de vakantie af te stemmen op de af- en aanwezigheid van de kinderen.
De vakantieaanvragen en afmeldingen kunnen in het ouderportaal gedaan worden. Gezinnen met meerdere
kinderen mogen dit voor 1 kind door te geven, graag wel even d.m.v. een opmerking vermelden wanneer en hoe
het voor een ander kind in het gezin afwijkt. Wij voeren dan handmatig de planning door voor de overige
broertjes/zusjes.

Gegevens in het ouderportaal beheren
We willen iedereen er nog even op attenderen om de gegevens van jezelf en je kind in het ouderportaal te
controleren. Dit jaar moeten we alle facturen aanleveren bij de Belastingdienst. Ons systeem geeft melding dat
van een aantal gezinnen nog gegevens ontbreken. Bijvoorbeeld het BSN nummer of de geboortedatum
ontbreekt. Mocht het inloggen of het invoeren problemen geven?
Kidsadmin heeft een handleiding voor het ouderportaal en de ouderapp, deze is onlangs herschreven. Via deze
link kan de handleiding geopend worden, https://1drv.ms/b/s!AmvVM19sVvjsgp1pYQ68wxv_4deS6Q?e=Y7vkdC
De handleiding staat ook op onze website, onder het kopje ouders.

Lief en leed team Babbel
Vorige keer mocht ik Marrit heel kort introduceren als onze nieuwe collega. Dit stukje heeft zij geschreven en hangt
al tijden in de hal van de dreumesen;
Hallo allemaal,
Mijn naam is Marrit Giezen, 23 jaar en ik woon samen met mijn vriend
Jeffrey in Nietap. Vanaf mei werk ik op de dinsdag en woensdag bij
Kindercentrum Babbel op de dreumes groep.
In 2015 heb ik de opleiding Onderwijsassistent afgerond en ik ben nu
naast mijn werkzaamheden bij Babbel nog bezig om mijn VVE cursus te
behalen. Hiernaast volg ik de opleiding Apothekersassistent en loop stage
bij apotheek Marum.
In mijn vrije tijd doe ik graag leuke dingen met vrienden en familie.
Ik heb heel veel zin om aan de slag te gaan bij Kindercentrum Babbel!
Met zoveel lieve en vrolijke kinderen en met zo'n enthousiast team gaat dat
helemaal goed komen!
Groetjes Marrit
Ook in deze nieuwsbrief willen we jullie laten kennismaken met een nieuwe collega;
Hallo allemaal
Mijn naam is Laurien van Eldik, 24 jaar en woon in Groningen. In mijn vrije tijd
sport ik regelmatig, vind ik het leuk om te koken & bakken en breng ik graag
tijd door samen met vriendinnen. Daarnaast ben ik veel bij concerten en op
festivals te vinden.
Mijn liefde voor het werken met kinderen is begonnen toen ik in 2013 startte
met de opleiding Sociaal Agogisch Werk. In 2017 ben ik begonnen met de
Pabo aan de Hanze Hogeschool. Na het behalen van mijn Propedeuse ben
ik erachter gekomen dat het werk voor de klas toch niet iets voor mij is.
Daarna ben ik me gaan oriënteren op het werken in de kinderopvang.
Met enthousiasme ga ik aan het werk als invalkracht binnen Kindercentrum Babbel.
Ik werd op dag 1 (26 mei 2020) met open armen ontvangen door Laura en de rest van het team.
Dit geeft mij een goed gevoel en ik heb veel zin om hier aan de slag te gaan!
Ik hoop snel met jullie allemaal kennis te maken door middel van een gezellig praatje :)
Groetjes Laurien

Jolanda, leidster van de babygroep, gaat er binnenkort een tijdje uit. Na een paar weekjes vakantie gaat zij
met zwangerschapsverlof. Nu we verschillende nieuwe collega’s hebben, verwachten we het intern op te
lossen met de vervanging van Jolanda.
Anke, leidster peutergroep, is begonnen met re-integreren. Langzamerhand bouwen we het aantal uren op.
We zijn blij dat Anke weer op de goede weg terug is. En ook de kinderen zijn helemaal blij om Anke weer te
zien.

Ontwikkelingen bij Babbel
De voorschoolse opvang
Momenteel verzorgen we de voorschoolse opvang op een andere locatie i.v.m. het protocol Corona. De
reacties van de kinderen, ouders en leidsters zijn positief. Zo positief, dat we na de zomervakantie de
voorschoolse opvang blijven verzorgen op De Speeldoos. Dit geldt voor de maandag, dinsdag en donderdag.
Op woensdag en vrijdag zijn de groepen van de dagopvang en de voorschoolse opvang zo klein, dan worden de
kinderen van de voorschoolse opvang bij Babbel verwacht. Mochten hierin iets veranderen, dan geven we dat
zo spoedig mogelijk door.
Peuteropvang/Peuterspeelzaal
Gemeente Westerkwartier gaat de peuteropvang/peuterspeelzaal anders faciliteren doordat de overheid flink
gaat investeren in de Voor- en Vroegschoolse Educatie voor peuters. Er zijn echter voorwaarden gesteld door
overheid en gemeente met betrekking tot het verstrekken van de subsidie. Momenteel is de gemeente
Westerkwartier deze voorwaarden nog aan het verwerken in een ‘Verordening Peuteropvang VE en de 960
uursnorm’.
Eén van de voorwaarden is dat het aanbod van 9 uur per week uitgebreid moet worden naar 16 uur per week.
Dit willen we bereiken door op maandag, dinsdag en donderdag de tijden van de peuteropvang bij De
Speeldoos uit te breiden, van 8:45 uur tot 14:15 uur. Ouders krijgen de mogelijkheid om opvang af te nemen
tot 11:45 of tot 14:15 uur. De kinderen die tot 14:15 blijven gaan samen broodje-eten.
We denken dat deze indeling goed aansluit bij de wensen van ouders en kinderen. Door de peuteropvang te
verlengen komen we op het vereiste aantal uren opvang. En kunnen we een opbouw aanbrengen in het
afnemen van de opvang. Kinderen van 2 jaar kunnen naar de peuterspeelzaal, maar mogen rustig aan met één
of meerdere ochtenden beginnen. Geleidelijk kan de opvang opgebouwd worden naar maximaal 16 uur. Op
deze manier kunnen we de kinderen op een speelse manier geleidelijk voorbereiden op de basisschool.
Uitgangspunt is en blijft dat peuters bij ons peuters mogen zijn, dat er heel veel gespeeld wordt en er geen
prestatiedruk wordt uitgeoefend. We sluiten ons bij de ontwikkeling van onze peuters aan.
Na de zomervakantie gaan we hiermee starten, bij wijze van proef/voorbereiding.
Binnenkort verschijnt er een speciale nieuwsbrief Peuteropvang VE waarin ouders volledig geïnformeerd
worden over de ontwikkelingen en mogelijkheden die dit biedt. Daarbij wordt ook een opgave formulier
verstrekt waarin ouders hun wens(en) kunnen doorgeven.

