Nieuwsbrief mei 2021
GROEP, GROEPSGROOTTE
Het is een rommelige tijd waar we in zitten, met heel vaak afscheid nemen.
Naar school, verhuizen….En alles loopt steeds anders dan gepland, waarbij er veel wordt aan- en
afgemeld en er veel op het laatst wordt besloten en geregeld. Veelal doordat mensen in quarantaine
zitten, niet alleen de kinderen, maar ook oma die op zou passen, etc. Daarbovenop komt nog dat er
voor Thomas een ziekenhuisopname in het verschiet ligt, met een grote hartoperatie.
We hebben niet alleen veel afscheidsfeestjes, maar er zijn ook veel verjaardagen in deze periode. We
proberen aan alles wat er gebeurt in het leven van de kinderen de nodige aandacht te geven. En er het
beste van te maken met de kinderen die er zijn.
Het was in ieder geval fijn om Maxim te verwelkomen. Nog wel een beetje wennen, maar we hebben
al veel lieve lachjes van hem mogen ontvangen!
ZELFTESTEN
Wij hebben een doos met 25 zelftesten van de overheid gekregen, zodat we ook zonder klachten
kunnen testen op Covid-19. Ik heb er al één gedaan inmiddels, het is makkelijk en snel. Nadeel is dat er
best een groot risico is op een fout-positieve uitslag. Na een positieve test moet je dus altijd nog een
“officiële” test gaan doen, in de tussentijd mag je uiteraard niet werken…. Blijft een dilemma. Zolang
we onze vaccins niet (geheel) gehad hebben, zullen we af en toe wel een extra testje doen.
THEMA
Met een ziekenhuisopname voor Thomas voor de boeg wilden we nog maar even wat aandacht aan
het thema ziekenhuis, dokter, en ziek en gezond zijn geven. We hebben wat boekjes en liedjes bij
elkaar gezocht en wat activiteiten verzonnen. Verder willen we het maar niet te ingewikkeld maken
met activiteiten de komende maand, zoveel mogelijk aansluiten bij wat er allemaal gebeurt. Hopelijk
ook veel gelegenheid om buiten te spelen en te kijken wat er gaat groeien in ons moestuintje.
LUIERS
Inmiddels zijn we overgestapt op wasbare luiers. Het leasepakket is teruggestuurd, en we hebben zelf
een flink pakket wasbare luiers met toebehoren gekocht. Ook wasbare zwemluiers voor als het mooi
weer is. Wij blijken een heel geschikte wasmachine te hebben, waar je kunt instellen dat er extra
gespoeld moet worden en een voorwas gedraaid, en we zijn tevreden over het resultaat. De kinderen
vinden die mooi gekleurde luiers ook wel leuk, vooral de blauwe zijn erg in de mode…..
OUDERAVOND
We hebben, op grond van de resultaten op “afspreken.nl” een datum vastgelegd voor de online
ouderavond. Het wordt dinsdag 22 juni. Thema is: ‘Lastig gedrag en grenzen stellen’. We hebben van
één gezin al input gehad. Als jullie nog situaties hebben, voorbeelden van wat jullie als lastig gedrag
ervaren, dan hoor ik dat graag!
PICKNICK
Vooruitkijkend naar betere tijden willen we alvast een moment organiseren om weer allemaal bij
elkaar te komen op inmiddels onze vaste stek: Nieuw Rotsoord. Het fijne aan deze plek is, dat we die
op zondagochtend voor onszelf alleen kunnen krijgen. En er is een fijne buitenruimte, en eventueel bij
slecht weer ook een binnenruimte, vandaar dat we deze plek zo ideaal vinden dat we er steeds
terugkomen. We hebben deze ruimte kunnen afhuren op zondag 5 september van 10.00 tot 13.00
uur!

COMPENSATIEREGELING
Er is een terugbetaalregeling voor ouders met kinderopvangtoeslag. Deze regeling geldt voor ouders
die in de 2e lockdown geen of minder gebruik van de kinderopvang konden maken, en die wel hebben
doorbetaald. Ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen krijgen op 21 of 22 mei een bericht van de
Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dat kan zijn een brief per post of in de persoonlijke digitale
berichtenbox van de overheid. De compensatie wordt naar verwachting rond 28 mei uitbetaald aan
ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen. De zogenaamde peildatum is 21 februari 2021. Dat houdt
in dat de hoogte van de compensatie wordt berekenend op basis van de gegevens over de
kinderopvang die op deze datum bij de Belastingdienst bekend waren. Deze gegevens zullen mogelijk
niet altijd volledig aansluiten bij de werkelijke situatie. Daardoor kunnen er kleine verschillen zijn. Er
kan bezwaar worden gemaakt.
VERJAARDAGEN:
Anna

13 mei

2 jaar

Theo

17 mei

70 jaar

Ruben

27 mei

4 jaar

Thomas

31 mei

2 jaar

Marie

2 juni

2 jaar

Jeroen

26 juni

4 jaar

David

18 juli

23 jaar

Judith

28 juli

52 jaar

VAKANTIES EN FEESTDAGEN 2021

Vakantie 2021 vastgesteld in overleg met de oudercommissie
2 - 19 augustus (12 dagen)
27 – 30 december (4 dagen)
Verder is Tamboerijn gesloten op alle erkende feestdagen, ik noem die op ma-do vallen:
Maandag 24 mei (2e Pinksterdag)

Vriendelijke groet, Judith van der Voet

