Nieuwsbrief December Gastouderopvang ’t Elfje

Beste ouders en verzorgers,

2 December 2021

Thema:
Afgelopen week hebben de pieten cadeautjes bij ons gebracht. Dat was een verrassing!
Iedereen is verwend met een cadeautje en iets lekkers. We hebben een gezellige
Sinterklaasperiode achter de rug, en vanaf aankomende week gaan we over richting het
thema Kerst… De dagen worden steeds donkerder, dus tijd voor wat meer sfeervolle lichtjes!

Strenger beleid:
Zoals al uitgebreid per app besproken, zal ik vanwege de verscherpte maatregelen, iets
strenger gaan kijken naar verkoudheidsklachten. Kinderen met MILDE verkoudheid zijn
welkom, tenzij er sprake is van koorts, frequent niezen, veel snot/loopneuzen en/of hoesten.

Bij twijfel graag even overleggen of uw kindje welkom is. Helaas zijn de maatregelen op
scholen extra aangescherpt en is Tycho zelfs bij milde klachten , als een lichte snotneus al niet
meer welkom. Daarom wat extra voorzichtigheid de komende tijd. Zoals iedereen zal
begrijpen is de combi thuisonderwijs/gastkindjes namelijk verre van ideaal 😉

Vakantiesluiting:
Ter herinnering: Deze maand zijn wij een weekje gesloten van
Vrijdag 24 December t/m Zondag 2 Januari.
In het nieuwe jaar is iedereen weer welkom…

Vakantieplanning 2022:
Voor zover bekend hier alvast de vakanties en vrije dagen voor het aankomend jaar.
(Nationale) feestdagen in 2022:
Nieuwjaarsdag: Zaterdag 1 Januari
Pasen: Zondag 17 + Maandag 18 April
Koningsdag: Woensdag 27 April
Bevrijdingsdag: Donderdag 5 Mei*
Hemelvaart: Donderdag 26 Mei
Pinksteren: Zondag 5 Juni + Maandag 6 Juni
Dinsdag 1 November(Tycho Jarig)
Kerstmis: Zondag 25 + Maandag 26 December*
* Valt in onderstaande vakantieweken.
Vakantieperiode 2022:
Week 18
Vrijdag 29 April t/m Zondag 8 Mei
Week 30/31/32
Vrijdag 22 Juli t/m Zondag 14 Augustus
Week 52
Vrijdag 23 December t/m Zondag 1 Januari

Dit was alweer de laatste nieuwsbrief voor dit jaar…
Via deze weg wens ik jullie alvast fijne feestdagen toe.
Groetjes Elvera,
Gastouderopvang ‘t Elfje

