Nieuwsbrief mei 2022
Lieve ouders
Vorige maand was ons geluk dan toch op en werden ook wij getroffen door Covid-19. Een gekke
ervaring om zulke ingrijpende maatregelen te nemen voor iets wat toch voor ons wel redelijk
onschuldig aanvoelde, onze temperatuur kwam nooit boven de 38,0 graden…. En wat vervelend
vonden we het dat zoveel kinderen en ouders het hebben gekregen, met verschillende mate van ziek
zijn. We waren wel heel blij dat er geen discussie was en geen enkele vervelende reactie, jullie zijn
superklanten! Ik hoorde bij collega’s dat dat soms heel anders kan gaan!
We konden in de sluitingstijd uitzieken, alles grondig soppen, en ons onder andere bekwamen in de
baby- en kindgebaren. Het is even wennen om dit ook echt te gebruiken, en we vergeten het nog wel
eens consequent te doen, maar we gebruiken het bijvoorbeeld bij het zingen, en zo komen we er
steeds meer in.
Door ziekte, vakantie en feestdagen waren de weken daarna ook wat rustiger dan normaal, vanaf
volgende week hopen we toch op een volle groep.
COVID-19
Vanaf 25 april is er geen protocol covid-19 voor de kinderopvang. Dat betekent dat alleen de algemene
adviezen over testen, quarantaine en gedrag gelden, maar dat er geen speciale maatregelen gelden
voor de kinderopvang.
THEMA
De planning voor het thema werd natuurlijk een beetje in de war geschopt door de plotselinge sluiting.
Een paar activiteiten die erg met Pasen te maken hebben zijn geskipt, maar het meeste hebben we
gewoon doorgeschoven. Speelgoedkip Suus heeft alsnog haar eitjes gelegd in een zacht nestje, we
hebben van alles met bloemen gedaan, en in het tuintje zitten de bloempjes al in erwtenplantjes die
we eerder hadden gezaaid….
Hierna willen we even tussen thema’s door de nadruk leggen op het ontdekken van materialen, omdat
we merkten dat we daar niet genoeg aandacht voor hadden, met al die leuke activiteiten die zich
vooral richten op de peuters.
AGENDA
Hebben jullie de data voor de ouderavond en de picknick al in de agenda staan?
21 juni, tijd wordt denk ik 19.45, ouderavond. Als het kan, leuk als jullie een oppas kunnen regelen!
28 augustus 10.00 uur tot 13.00 uur, picknick in Nieuw Rotsoord. Veel ruimte om te kletsen, vrij te
spelen, en met een gezamenlijke activiteit, en smullen van de door jullie en ons meegebrachte
gerechten, daarvoor maken we t.z.t. wel een intekenlijst. We hebben daar lekker de ruimte, dus
welkom voor oud-Tamboerijners, alle ouders, broertjes en zusjes en eventuele andere familie.

OUDERCOMMISSIE
Ook hierin wijken jullie beslist af van wat ik van collega’s hoor, die het soms niet voor elkaar krijgen om
een oudercommissie te vormen. Wat geweldig, uit alle gezinnen wil wel iemand in de oudercommissie.
We moeten maar eens afspreken.
(BRAND)VEILIGHEID
Dagverblijven zo klein als het onze zijn vrijgesteld van allerlei ingewikkelde brandveiligheidseisen zoals
een meldingspaneel. Wel hebben we in het hele huis rookmelders, we hebben een schuimblusser,
blusdeken, en we volgen elk jaar de verplichte BHV training (Judith en Theo) en om het jaar speciale
kinderEHBO (Judith, Theo en Malika) Ook oefenen we, hoewel het wat klungelig voelt met die paar
kinderen, af en toe een ontruiming, en dat staat ook weer voor komende maand in de to-do lijst.
ONTWIKKELINGEN KINDEROPVANG
Er is veel politiek veel discussie over waar het naar toe moet met de kinderopvang. Na een omvangrijk
pakket maatregelen die vooral over de kwaliteit gingen, de wet IKK, staat nu de financiering ter
discussie. Het plan is dat per 2025 95% van de financiering direct van de overheid naar de
kinderopvangorganisaties gaat, en dat ouders de laatste 5 % betalen. Hoe dat er uit gaat zien is nog
niet helemaal duidelijk. Is de ondernemer nog vrij om zijn tarieven zelf te bepalen, betalen ouders nog
het deel boven een door de overheid vastgesteld bedrag zelf bij. Feit is dat de hoogste inkomens er
enorm op vooruit gaan en de laagste inkomens gaan er op achteruit (daarvoor wordt nu 96% vergoed)
Eén en ander zou vreemde consequenties kunnen hebben, bv dat KDV’s in een wijk vol hoogopgeleide
tweeverdieners de tarieven flink kunnen opschroeven terwijl de ouders toch minder geld kwijt zijn, en
allerlei luxe diensten aanbieden, terwijl dat in andere wijken niet kan….
In 2025 zal de kinderopvang nog steeds bedoeld zijn voor werkende ouders, kinderopvang toegankelijk
maken voor álle kinderen staat helaas nog voor jaren later op de agenda.
Wat wel snel zal veranderen is het loslaten van de zogenaamde urennorm. Werkende ouders hebben
per 2023 recht op een hele dag kinderopvang, ook al werken ze maar een uur.

VERJAARDAGEN:
Anna

13 mei

3 jaar

Theo

17 mei

71 jaar

Florian

31 mei

1 jaar

VAKANTIES EN FEESTDAGEN 2022
Deze feestdagen vallen op maandag t/m donderdag, op deze dagen is Tamboerijn dus gesloten:
Donderdag 26 mei:

Hemelvaartsdag

Maandag 6 juni:

2e pinksterdag

Maandag 26 december

2e kerstdag

Vakantie 2022 vastgesteld in overleg met de oudercommissie
25 juli t/m 11 augustus

(12 dagen)

27, 28, 29 december

(3 dagen)

Vriendelijke groet, Judith van der Voet

