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Nieuwsbrief 8-10-20 locatie Rijkerswoerd 
 
 
Coronamaatregelen: 
In de bijlage vind u de beslisboom van Boink, jeugdartsen Nederland en het RIVM. Deze 
hanteren wij in de beslissing om verkouden kinderen wel of niet toe te laten op het KDV of 
de BSO. Handig om thuis vast te checken.  
 
Personeel: 
Rianne is de komende weken afwezig i.v.m. een operatie, ze zal vervangen worden door Jian. 
Er is de afgelopen tijd vaker personeel afwezig, soms gewoon door ziekte maar ook doordat 
ze zich moeten laten testen omdat ze corona gerelateerde klachten hebben en die heb je al 
snel. Helaas krijgen medewerkers uit de kinderopvang geen voorrang bij het testen en kan 
het dus voorkomen dat ze zich maandag melden met klachten, woensdag getest worden en 
vrijdag de uitslag krijgen en dan ben je zo weer een week verder. Mocht er een leidster 
positief getest worden dan wordt u hierover z.s.m. geïnformeerd.  
 
Dag van de leidster/ouderbijdrage: 
Op de dag van de leidster, derde donderdag in september, werden alle leidsters verrast door 
een leuke attentie van de oudercommissie. Deze attentie werd betaald door de jaarlijkse 
ouderbijdrage van de ouders waar u in de afgelopen week een brief van heeft ontvangen.  
 
Herfstvakantie: 
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Van maandag 19-10 t/m vrijdag 23-10 is het herfstvakantie. Als uw kind in die week wel 
komt, dan graag aanmelden via de kindplanner. Dan kunnen wij de personeelsplanning erop 
afstemmen. Als uw kind niet komt, hoeft u niets te doen. Het activiteitenprogramma staat 
eind deze week op de website. I.v.m. de corona graag uw kind in de vakantie een lunch 
meegeven voor tussen de middag.  
 
Gevraagd: 
Voor de timmertafel, een ouderwetse handboor, metalen dopjes van bijv. flesjes frisdrank of 
bier en resten hout zijn van harte welkom. Bedankt voor de kapotte elektrische apparaten, 
de kinderen vinden het erg leuk om ze te demonteren. We kunnen ze nog steeds gebruiken. 
 


