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Allereerst willen we u allen nog een gelukkig en gezond nieuwjaar wensen. Laten we hopen
dat we in 2022 Corona achter ons kunnen laten en dat het normale leven weer kunnen terug
pakken. In deze nieuwbrief kunt u het laatste nieuws lezen wat we met jullie willen delen.

Carnavalsvakantie 28 feb t/m 6 maart
Hoewel het niet zeker is dat carnaval dit jaar door gaat, de krokusvakantie van 28 februari t/m 6
maart komt snel in zicht. Deze vakantieweek zijn de scholen gesloten en is de opvang geopend.
Afhankelijk van naar welke groep uw kind gaat willen we u het volgende vragen.
BSO kinderen (van 4 tot 12 jaar)
Tijdens vakanties staan de BSO kinderen standaard niet ingepland u kunt zelf kiezen welke dagen u
voor uw kind wilt hebben. Let Op!!! Dinsdag en donderdag zijn alleen hele dag opvang toegestaan.
Maandag, woensdag en vrijdag kunt u een dagdeel opvang aanvragen in de ochtend of in de middag.
U kunt deze dagen aanvragen via de KOVnet Ouderapp, welke u kunt downloaden op uw smart
phone of u kunt inloggen via www.app.kovnet.nl. Om miscommunicatie te voorkomen willen we u
vragen om te melden of u deze week WEL maar ook GEEN opvang nodig heeft. Helaas kan het
doorgeven van geen opvang nog niet via de app, dus is het verzoek om dit dan per e-mail door te
geven. Wij willen u met klem vragen om de wijzigingen voor het einde van de volgende week door te
geven zodat wij dit kunnen inplannen.
KDV kinderen (van 0 tot 4 jaar)
Afhankelijk van het type contract dat u heeft worden de kinderen wel of niet in de vakantieweek
ingepland. Heeft u een 52 of 48 weken contract dan worden de opvangdagen standaard
doorgepland. Heeft u een 48 weken contract en u wilt deze week als een vakantieweek laten
aanmerken (1 van de 4 weken vakantie die je per jaar dient op te nemen) dan dient u ook dit uiterlijk
komende week door te geven. Anders worden afmeldingen niet als vakantieweek beschouwd maar
als een afmelding. Dus hier graag de afmeldingen doorgeven. Een week vakantie betreft dan een
hele week vanaf maandag t/m vrijdag en niet ½ weken of lang weekeind.
Heeft u een schoolweken contract dan is er geen opvang ingepland. Wilt u toch gebruik maken van
de opvang dan kunt u eventueel een extra opvangdag aanvragen via de app.
Peuterarrangement (2 tot 4 jaar)
Het peuterarrangement ligt tijdens de schoolvakanties stil, zowel in de groep VillaWijs (op de
Hoorzik) als ook in de groep VillaTrots (op de Talent Factory / Zwijsenschool). Het standaard
Peuterarrangement contract betreft 40 weken of beter alleen tijdens schoolweken en niet in
schoolvakanties. Voor de kindjes waarvoor contractueel 52 of 48 weken opvang is afgesproken
worden in deze week overgeplaats naar de KDV groep. Voor alle overige kindjes is er geen
peuterarrangement in de carnavalsvakantie. Wilt u toch gebruik maken van de KDV opvang dan kunt
u dit aanvragen via de app.

Corona Lock down
Op de locatie Hoorzik zijn er binnen 1 week op de KDV groep VillaHof en de peutergroep VillaWijs
inmiddels al 10 besmettingen met Corona vastgesteld. Het GGD protocol is dat bij 3 besmettingen al
de gehele groep in quarantaine moet en dat wij de groepen moeten sluiten. Deze sluiting zal in ieder
geval tot en met donderdag 27 januari zijn. Nog niet alle kinderen zijn getest dus de vraag is of we
vrijdag open kunnen. Dit zal in samenspraak met de GGD bepaald worden. We begrijpen dat het
wegvallen van de opvang tot lastige situaties kan leiden maar wij zijn ook aan de GGD regels
gebonden.
Om de besmettingen op de groepen die nog open zijn zoveel mogelijk te voorkomen hou uw kind
thuis als het corona verschijnselen heeft. We vragen ook u met klem uw kind te laten testen bij
milde symptomen om er zeker van te zijn of het wel of geen corona heeft.

Leidsters
Het herstel proces van Nelleke Wisse gaat de goede kant op. Inmiddels is ze volledige dagen bezig
met de revalidatie. Ze heeft een groot doorzettend vermogen, jullie zullen verbaasd zijn met wat ze
allemaal al kan. Kaartjes en tekeningen zijn altijd welkomt. Wie weet komt ze over een maand of 2 al
een bezoek aan de kindjese brengen.
Om de werkdruk in de groep te verbeteren komt José Vos per 1 februari ons team versterken als
groepshulp. Ze gaat op groepen helpen daar waar een extra hand nodig is. Voor sommigen is José
een bekend gezicht want ze begeleid al kinderen op de TSO op de Mgr. Zwijsenschool.
In februari krijgen we een wisseling van stagiares. We zullen afscheid nemen van Danique
Rooijackers, Indy Hoks en Mabel van Bruchem. We willen ze bedanken voor hun inzet bij
Kindercentrum VillaDriel en wensen ze veel succes in hun pedagogisch carrière.
Stagiaire Angelie van Uitert verandert van locatie ze gaat naar de Hoorzik. Haar zus Shiwani van
Uitert begint bij de locatie Talent Factory. Verder beginnen de stagiaires Babette Kusters op de
Hoorzik en Maybelline Martina en Kayleigh Houtdijk op de Talent Factory.
We zoeken nog nieuwe medewerkers. Het kan zijn dat u een nieuw gezicht op groep ziet, als
onderdeel van de sollicitatieprocedure laten we namelijk sollicitanten proefdraaien. Verder zijn er
momenteel een aantal maatschappelijke stagiaires op de opvang aanwezig zijn, met name op de bso
groep.
Deze extra ondersteuning (boventallige inzet) blijft natuurlijk altijd onder het toezicht staan van de
vertrouwde vaste medewerkers en begeleiders.

KOVnet OuderApp
We willen nogaals de KOVNET ouderapp onder de aandacht brengen ondanks dat we al diverse
malen hebben genoemd. Dit is een app waarmee je facturen kunt bekijken, extra opvangdagen kunt
aanvragen of juist je kind kunt afmelden enzovoort. De ouderapp kun je downloaden op je mobiele
telefoon door te zoeken naar KOVnet ouderapp bij google play of in de App store.

Naast de KOVnet OuderApp kunt je ook inloggen op je computer via app.kovnet.nl. Je mail adres is
de inlog naam en je kunt zelf je wachtwoord aanvragen. Laat ons weten als je mail adres nog niet
geactiveerd is, dan kunnen we dat voor je regelen.
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