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In deze nieuwsbrief willen we u informeren over algemene zaken rondom Kindercentrum
VillaDriel.

Afbouwen van Corona maatregelen
We hebben u afgelopen week al geinformeerd over het afbouwen van de Corona maatregelen. Alle

maatregelen van de afgelopen periode heeft ons ook nieuwe inzichten gebracht. We hebben
gemerkt dat het voor de kinderen veel rust brengt als de ouders niet op de groepen komen.
Wij vinden het heel belangrijk om deze rust te waarborgen!! We hebben daarom besloten
dat we het volgende blijven doen:
Wat betreft het kinderdagverblijf: 1 ouder/gezin per keer naar binnen/boven. U Wacht bij
het hekje of op de mat bij de deur. Een van onze medewerkers doet hier de overdracht met
u.
Wat betreft de peutergroep: U wacht in het halletje of op de mat bij de deur. Een van onze
medewerkers zal hier de overdracht met u doen.
Wat betreft de buitenschoolse opvang: u wacht buiten, wij brengen het kind naar de deur
toe. Zijn er dingen om te bespreken, dan mag dit uiteraard wel binnen.
Op het kinderdagverblijf blijft nog steeds het uitgangspunt dat bij teveel hoesten en/of
koorts wij u zullen verzoeken uw kind thuis te houden. Voor de BSO kinderen blijft het advies
om bij klachten uw kind te laten testen. Als uw kind niet naar de opvang komt (bijv. door
ziekte) verzoeken wij u om uw kind liever de voorgaande dag al af te melden via de
KOVouder App of eventueel per mail.

Personele ontwikkeling
Om persoonlijke reden heeft Brigitte van Riel besloten dat ze niet meer in de kinderopvang
wil werken en dat ze daarom haar dienstverband bij Kindercentrum VillaDriel heeft
opgezegd.
Sommige van jullie zullen het misschien al gemerkt hebben dat Corrie niet aanwezig is op de
groep. Dit heeft te maken met gezondheidsproblemen.
Met Nelleke gaat het stapje voor stapje ook steeds vooruit.

Ingeborg, Simone en Joanne hebben verschillende cursussen afgerond, Guanita is bezig met
een VVE cursus en Annette en Bianca gaan hier op korte termijn mee starten. Hiermee is het
kennis niveau van diverse medewerkers weer opgekrikt.

Nieuwe bussen
Voor het vervoeren van de kinderen hebben we de schoolbusjes vervangen door 3 nieuwere
modellen van Volkswagen transporter. Ze rijden nog een beetje anoniem rond want we
moeten ze nog laten voorzien van belettering, maar dat zal op korte termijn verzorgd
worden.

Flexcontracten
Op de groepen voor kinderen van 0 tot 4 jaar, zowel KDV groepen als peuterarrangement
wordt de bezetting steeds groter en wordt het plannen van de kindjes steeds moeilijker.
Hierdoor kan het voorkomen dat we nee moeten verkopen of dat kinderen op een wachtlijst
geplaatst moeten worden. Dit kan ook gevolgen hebben voor de kindjes met een flexibel
contract. In principe houden we per groep 2 flexplekken beschikbaar. Vol is vol.

Studiedagen voor BSO kinderen
Omdat tot half drie alle groepen van 0 tot 4 jaar zijn bezet kunnen we op drukke dagen zoals dinsdag
en donderdag geen opvang bieden gedurende een hele studiedag. De volgende studiedagen die bij
ons bekend zijn, zijn:
Meidoorn

10 maart, 5 april en dinsdag 7 juni

Zwijsenschool vrijdag 15 april, 27 mei

Tussenschoolse opvang op de Mgr. Zwijsenschool
Op de Mgr. Zwijsenschool zijn ze momenteel aan het onderzoeken of ze in het nieuwe schooljaar
naar een continue rooster overgaan. Ouders kunnen kiezen tussen het huidige rooster of een
continue rooster. In het huidige schoolrooster is er op maandagen, dinsdagen en donderdagen een
middag pauze van 1 uur. Kinderen kunnen tegen betaling gebruik maken van de TSO tijdens deze
dagen. Bij een continue rooster wordt de middag pauze een half uur en wordt er in principe gegeten
met de leerkracht. Op deze dagen is de school dan een half uur eerder uit, niet om 15 uur maar om
14:30 uur. Als er gekozen wordt voor het continue rooster kunnen de kinderen een half uur eerder
naar de BSO opvang van VillaDriel komen. Dit halfuurtje zal dan wel extra gefactureerd gaan worden.
Als uw kind nu vast 1 dag/ week gebruik maakt van de TSO dan zijn de maandelijkse kosten 10,40
euro/maand. Gaat u 1 dag/week gebruik maken van het extra halfuurtje BSO opvang dan betaalt u
afhankelijk van uw contract 13 tot 16 euro extra per maand. Het voordeel van de BSO opvang is

echter dat u hierover kinderopvangtoeslag kunt aanvragen en zult u bij een continue rooster minder
netto kosten hoeven te betalen.

We wensen jullie allemaal een fijne carnaval en een goede vakantie.
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