Nieuwsbrief Maart 2021

Kinderopvang Eerste Klas
Met deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de laatste
nieuwtjes binnen onze kinderopvang en wat er zoal speelt binnen de
kinderopvang in het algemeen.

Corona:
Wel of niet naar kinderopvang?
Binnen de kinderopvang werken we met de beslisboom. Op onze
website onder “Eerste Klas – Downloads” kunt u deze beslisboom
vinden.

Compensatie kinderopvang
Net als bij de coronasluiting in het voorjaar 2020 ontvangen ouders
wederom compensatie via de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dat
geldt ook voor ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen. De
compensatie wordt naar verwachting medio april aan ouders
uitbetaald.
De tegemoetkoming in de eigen bijdrage is voor alle ouders en loopt
voor ouders die gebruik maken van een kinderdagverblijf (0 – 4 jaar)
van 16 december 2020 tot 8 februari 2021.
De tegemoetkoming voor de kosten van de BSO loopt nog door tot de
BSO in zijn geheel weer open gaat.
Compensatie voor ouders zonder kinderopvangtoeslag:
Ouders die géén kinderopvangtoeslag ontvangen, kunnen de
compensatie voor de eerste en/of tweede sluitingsperiode vanaf 1 mei
aanvragen via BOinK.

Thema’s KDV
Week 5 t/m 10 week
Je lichaam
Week 11 t/m 15 week
Lente & Dieren
Week 16 t/m 20 week
Verkeer

Sluitingsdagen:
Maandag 5 april
2e paasdag
Dinsdag 27 april
Koningsdag
Donderdag 13 mei
Hemelvaartsdag

Bron- en contactonderzoek GGD:
De GGD heeft de wettelijk taak om bij een besmetting met het coronavirus een bron- en
contactonderzoek uit te voeren.
Voor het doorgeven van contactgegevens hebben wij u toestemming nodig. Wij vragen u om alvast
toestemming te geven om contactgegevens te mogen uitwisselen met de GGD zodat onnodig tijdverlies
voorkomen kan worden. U kunt ons via info@kinderopvangeersteklas.nl laten weten of wij uw
contactgegevens mogen delen voor het bron- en contactonderzoek.

Pagina 1 van 4

Algemeen:
Ziekmeldingen:
Mocht uw kind ziek zijn dan kunt u dit via Bitcare melden. U dient de verwachte hersteldatum in te
vullen. Is uw kind beter dan dient u uw kind altijd zelf beter te melden via Bitcare.

Bitcare:
Via https://help.bitcare.com kunt u informatie vinden over Bitcare. Hier kunt u ook een video bekijken
met nuttige informatie.
Helaas merken we dat chats niet altijd even goed binnenkomen. Onze medewerkers zullen altijd reageren
op uw bericht. Heeft u toch geen bericht ontvangen dan vragen wij u om nogmaals een chat te sturen.

Contractwijzigingen / doorstroom BSO:
Heeft u een contractwijziging? Dan kunt u deze mailen naar info@kinderopvangeersteklas.nl. Wilt u uw
kind aanmelden voor de BSO dan ontvangen wij ook graag een e-mail van u, we raden u aan om kinderen
rond de 3 jaar aan te melden.

Vakantie 2021:
Mocht u al weten wanneer uw kind afwezig is in 2021 dan vragen wij u vriendelijk om verlof in Bitcare
aan te vragen, zodat wij er voor kunnen zorgen dat onze personele planning hierop aansluit.

Ophaal- en brengtijden:
U brengt uw kinderen conform de afgesproken haal- en brengtijden. Komt u eerder of later dan passen
wij de opvangtijden van uw kind aan met een extra plan.

Jaaropgave kinderopvang:
Via Bitcare heeft u de jaaropgave 2020 ontvangen. De kinderopvangtoeslag kan u vragen om de
jaargegevens aan te leveren.

Dagopvang:
Aandachtspunten ontvangst kinderen (Corona-protocol):
•
•
•
•
•

de kinderen worden door één persoon gebracht
mondneusmaskers zijn voor ouders/bezoekers binnen onze kinderopvang verplicht
het brengen van het kind is kort en krachtig, er is helaas weinig tot geen gelegenheid voor een
overdracht
de PM-er zal op groep de jas en schoenen uitdoen
liever geen maxi-cosi en/of wandelwagen mee naar binnen te nemen

Aandachtspunten ophalen kinderen (Corona-protocol):
•

de kinderen worden door één persoon opgehaald. Mocht u eerder aanwezig zijn dan de
aangegeven eindtijd bel dan even (0485-215665)
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•
•

ongeveer 10 minuten voor de eindtijd zorgt de PM-er ervoor dat de schoenen en jas aan zijn. We
zullen onze PM-ers hier extra op instrueren
mondneusmaskers zijn voor ouders/bezoekers binnen onze kinderopvang verplicht

Opgeven vrije dagen met een 48 wekencontract:
Voor de weken dat uw kind niet naar de opvang komt kunt u via Bitcare verlof aanvragen. Voor het
melden van de vakantieweek /weken geldt het navolgende schema:
• Voor 1 april: afwezigheid in juli, augustus en september
• Voor 1 juli: afwezigheid in oktober, november en december

Observatiegesprek (10 minuten):
De mentor observeert uw kind rond zijn of haar verjaardag. In Bitcare wordt de observatie onder de
documenten gezet en de mentor zal u uitnodigen voor een belafspraak.

Namen in jassen en schoenen:
Helaas merken we nog steeds dat niet alle spullen van de kinderen voorzien zijn van hun naam….het kost
onze medewerkers van de dagopvang veel tijd om uit te zoeken van wie welke spullen zijn.
Vooral in deze tijd lijkt het ons zeer verstandig dat kinderen in hun eigen kleding naar buiten gaan.

BSO:
Aandachtspunten ontvangst kinderen (Corona-protocol):
•
•
•

de kinderen worden door één persoon gebracht
er is geen gelegenheid voor een overdracht bij de deur, je kunt vooraf via Bitcare een notitie of
chat sturen
mondneusmaskers zijn voor ouders/bezoekers binnen onze kinderopvang verplicht

Aandachtspunten ophalen kinderen (Corona-protocol):
•
•

de kinderen worden door één persoon opgehaald. Mocht u eerder aanwezig zijn dan de
aangegeven eindtijd, bel dan even (06-39104200)
er is geen gelegenheid voor een overdracht bij de deur. In Bitcare worden de overdrachten/foto’s
verwerkt. Als er redenen zijn voor een extra overdracht zullen wij telefonisch contact opnemen

Telefoonnummer BSO:
De BSO is bereikbaar via het telefoonnummer: 06-39104200. Op schooldagen zijn wij van 08.15 uur tot
14.30 uur niet bereikbaar.

Vakantieopvang nodig in 2021:
Meivakantie 2021: aanvragen uiterlijk voor maandag 29 maart
Zomervakantie 2021: aanvragen uiterlijk voor maandag 14 juni
Herfstvakantie 2021: aanvragen uiterlijk voor maandag 20 september
Kerstvakantie 2021: aanvragen uiterlijk voor maandag 22 november
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Studiedagen/vakanties scholen:
Heeft u op deze dagen opvang nodig dan vragen we u om dit tijdig via Bitcare aan te vragen. De BSO kan
de studiedagen/vakantiedagen verzorgen wanneer er minimaal 3 kinderen aanwezig.

Nieuws vanuit de OC:
De Oudercommissie is via oceersteklas@gmail.com te bereiken voor onze ouders.

Team Kinderopvang Eerste Klas:
Nieuwe medewerkers:
Beste ouders en kindjes van Eerste klas,
Ik ben Heleen Brittijn, ben 41 jaar oud en woon met mijn man, twee dochters en
hondje Pip in Cuijk.
In 2002 ben ik begonnen met werken op kinderdagverblijf Heyendael in Nijmegen.
Mijn dochters zaten allebei op kinderdagverblijf Pardoes in Cuijk. In april 2013 ben ik,
na een moeilijke beslissing, gestopt met werken bij kinderdagverblijf Heyendael,
omdat dit voor het gezin beter uitkwam.
Ik ben toen bij Ebike Nederland gaan werken als administratief medewerker. Tot eind
januari dit jaar heb ik bij Ebike Nederland gewerkt.
Het werken met kinderen heeft mij altijd aangetrokken. In het dagelijkse leven vind ik
het ook heerlijk om kinderen om mij heen te hebben. Hoe voller het huis met kinderen
hoe gelukkiger ik word.
Nu onze jongste dochter is begonnen op het Merletcollege in Cuijk, begon het bij mij steeds meer te kriebelen om
terug te keren in de kinderopvang. Vorige week heb ik 1,5 dag boventallig meegekeken en deze week ga ik officieel
beginnen als inval bij Eerste Klas. Ik heb er erg veel zin in
Groetjes Heleen Brittijn
Hey, ik ben Imke en ik ben 24 jaar oud.
Vanaf 1 april kom ik bij eerste klas werken voor 3 dagen per week. Ik ben toe aan een
nieuwe uitdaging op een andere kinderopvang.
Na het 1e contact voelde ik me hier meteen welkom. Ik heb enorm veel zin om te beginnen.
Ik ben sociaal, empathisch, enthousiast en voel aan wat kinderen nodig hebben.
Als er nog vragen zijn of je wilt meer over mij weten, spreek me gerust aan.
Tot snel! Imke
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