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In deze nieuwbrief kunt u het laatste nieuws lezen wat we met jullie willen delen.

Nieuwe tarieven voor 2022
Zojuist zijn de eerste facturen voor januari verstuurd met hierin de nieuwe tarieven. Mocht u de
factuur niet ontvangen hebben of er zijn nog onduidelijkheden laat het ons weten want dan kunnen
we kijken wat hiervan de oorzaak kan zijn. Zoals in de vorige nieuwsbrief is aangegeven zijn onze
tarieven licht gestegen. We adviseren daarom de wijzigingen door te geven aan de belastingdienst
(via toeslagen.nl) zodat ook uw kinderopvangtoeslag hierop aangepast kan worden.

Corona Lock down
Het onderwijs en de buitenschoolse opvang zijn in principe gesloten tot en met in ieder geval 9
januari. Op 3 januari besluit het kabinet over de situatie na 9 januari. Concreet betekent dit dat de
BSO begin 2022 nog een week gesloten is en dat enkel noodopvang geboden wordt aan kinderen
met één of beide ouders met een cruciaal beroep en die zelf de kinderen niet kunnen opvangen
omdat beide ouders moeten werken. Als één van de ouders thuis is en niet hoeft te werken dan
komt het kind niet in aanmerking voor noodopvang. De KDV groepen zijn wel normaal geopend.
De regelingen mbt het wel of niet mogen komen naar de opvang verandert zeer frequent en is ook
afhankelijk van de leeftijd. Het snottebellenbeleid voor kinderen van 4 tot 12 jaar zegt dat indien een
kind klachten heeft passend bij COVIC-19 dan dient het kind thuis te blijven. Bij kinderen van 0 tot 4
jaar licht het iets gecompliceerder en verwijzen wij naar de website van de rijksoverheid. In
iedergeval als uw kind koorts heeft, veel moet hoesten en benauwdheid heeft laat uw kind dan aub
testen.
Heeft uw kind gezondheidsklachten en u weet niet of uw kind wel of niet naar de opvang mag komen
neem dan contract met ons op dan kijken we gezamenlijk wat wel en niet kan.

Leidsters
Bianca van Hoften van Westreenen gaat minder uren werken maar zal als oproepkracht nog worden
ingezet.
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.

Nieuwjaarswens
Wij wensen iedereen een gelukkig nieuwjaar, dat we allemaal gezond mogen blijven in 2022
Dit wordt u toegewenst door:

Kindercentrum VillaDriel

Ingeborg en Jos
Harriëtte, Guanita, Mary, Joanne, Corrie, Maaike, Lobke,
Nelleke, Senna, Annette, Amber, Milou, Simone, Cleo,
Bianca, Malou, Edith, Linda en Brigitte.
Danique, Mabel, Indy, Angelie en Gitte

