Nieuwsbrief Februari Gastouderopvang ’t Elfje

Beste ouders en verzorgers,

2 Februari 2022

Thema:
Alweer Februari. Tijd voor een leuk thema: feest! Met al het gedoe rondom corona, zijn we
wel toe aan iets leuks. Neem daarbij de verjaardagen op de planning en Carnaval… Perfect
thema voor deze maand. Maken jullie er met ons een feestje van?

Jarigen en babynieuws:
Deze maand hebben we weer een jarige in ons midden. Op 8 Februari wordt Thijs 1 jaar!
Alvast van harte gefeliciteerd jongen… Eind van de maand zijn Elvera en Thierry aan de
beurt. Dus feestjes genoeg 😉
Afgelopen week kregen we leuk nieuws. Ons nieuwste opvang vriendinnetje is geboren! Haar
naam is Zoë en ze zal vanaf medio April op dinsdag/donderdag komen spelen.

Welkom op de wereld Zoë!

Nieuwe beslisboom:
Zoals jullie ongetwijfeld gehoord hebben zijn de regels vanuit de overheid versoepeld. Hierin
zal ik min of meer meegaan. Echter is er 1 ding… Volgens de nieuwe regels, bij sprake van
een positief geteste huisgenoot, mogen de kinderen bij een negatieve test en zonder enige
klachten naar school/opvang komen(als ze door een negatief getest persoon gebracht/gehaald
worden). Ik zie dit niet zitten…
Om mezelf , ons gezin en alle andere gezinnen te beschermen. Vraag ik jullie met klem, bij een
besmetting van een positieve huisgenoot uw kind thuis te houden. Zij kunnen het virus
ondanks een negatieve (zelf)test wel doorgeven. Bovendien, mocht ik of een huisgenoot
positief testen, moet de gehele opvang dicht. En zit iedereen met een groot probleem… Dus is
er een huisgenoot positief getest, blijven we even thuis en zitten we toch de quarantaine uit.
Ik hoop hierin op jullie eerlijkheid en medewerking…

Download de actuele beslisboom kinderen naar kinderopvang / school? (boink.info)

Pyjama / verkleedweek
In de week van 28 Februari (t/m donderdag 3 Maart) mogen alle kinderen de hele week
verkleed of in onesie/pyjama komen! Vanwege de schoolvakantie hoeven we niet naar school,
en het is carnaval dus maken we er een feestje van 😉

Tot de volgende keer!
Groetjes Elvera,
Gastouderopvang ‘t Elfje

