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Nieuwsbrief Oktober 2020  
 

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.  

 

Algemeen: 
Corona: 
Wel of niet naar kinderopvang? 
Kinderen mogen wel naar de kinderopvang of basisschool als zij alleen 
verkoudheidsklachten hebben (zoals loopneus, neusverkoudheid, 
niezen en keelpijn). 
Kinderen op de kinderopvang moeten thuisblijven als:  

• Het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of 
benauwd is en/of (meer dan incidenteel) hoest. Het kind hoeft 
in principe niet getest te worden (tenzij het ernstig ziek is, 
neem dan altijd contact op met de huisarts) en blijft thuis 
totdat deze klachten minimaal 24 uur over zijn. 

• Het kind een contact is van een patiënt die positief getest is op 
het nieuwe coronavirus en het kind klachten heeft die passen 
bij COVID-19. 

• Het kind bij iemand in huis woont, die naast milde klachten die 
passen bij corona ook koorts heeft en/of benauwd is. Iedereen 
in het huis blijft dan thuis totdat die persoon een negatieve 
testuitslag heeft. 

• Het kind een huisgenoot is van iemand die positief getest is op 
het nieuwe coronavirus. 

Kinderen mogen dus wél naar de kinderopvang als zij alleen 
verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en 
keelpijn) hebben, tenzij bovenstaande punten van toepassing zijn.  

Wijziging Protocol Kinderopvang & COVID 19: 
Vanuit het protocol kinderopvang & COVID 19 is verder het dringende 
advies gegeven om een mondneuskapje te dragen wanneer ouders en 
bezoekers de locatie betreden. Wij vragen hiervoor uw begrip.  

 

  Thema’s KDV 

Week 40 t/m 44 week   

Herfst 

 

Week 45 t/m 50 week  

Kleuren & Sinterklaas 

 

Week 51 t/m week 4 

Winter & Kerst 

 

 
 

Sluitingsdagen: 

Donderdag 24 december  
om 17.00 uur 

Vrijdag 25 december  
 1e Kerstdag 

Donderdag 31 december  
om 17.00 uur  

Vrijdag 1 januari 2021                 
Nieuwjaarsdag 
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Ziekmeldingen: 
Mocht uw kind ziek zijn dan kunt u dit in Bitcare ziek 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.   

 
Kerstvakantie: 
Mocht uw kind afwezig zijn in de kerstvakantie dan vragen we u om uw kind zo snel mogelijk in Bitcare op 
verlof te zetten zodat wij hier met onze personeelsplanning rekening mee kunnen houden.    
 

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 geen bericht ontvangen dan vragen wij u om nogmaals een chat te 
sturen.  
 

Contractwijzigingen / doorstroom BSO: 
Heeft u 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.  
 

Opvang oneven en even weken: 
Maakt u gebruik van oneven en even weken in onze opvang dan vragen wij u om de planning van 2021 te 
controleren. Het jaar 2020 heeft namelijk 53 weken en hierdoor kan het zijn dat de planning in de oneven 
en even weken niet correct doorloopt in Bitcare. Mocht de planning niet correct zijn kunt u dit uiterlijk 
voor 1 december 2020 doorgeven via info@kinderopvangeersteklas.nl.  
 

Dagopvang: 
 

Ontvangst kinderen dagopvang (Corona-protocol): 
Kinderen worden conform de contractueel vastgelegde starttijden gebracht. De kinderen worden door 
één ouder gebracht. Ouder en kind komen binnen en worden in de hal door een PM-er welkom geheten. 
Het brengen van het kind is kort en krachtig, er is helaas weinig tot geen gelegenheid voor een 
overdracht. Vooraf kan via Bitcare een notitie of chat worden gestuurd. Kinderen die niet kunnen lopen 
of kruipen worden op het speelkleed gelegd.  
De ouder neemt afscheid en zet een stap terug zodat er ruimte komt voor de PM-er om het kind welkom 
te heten; denk hierbij aan de anderhalve meterregel. De PM-er zal op groep het kind de jas en schoenen 
uitdoen zodat het contactmoment tussen ouders en leidsters zo kort mogelijk is.  
We vragen u liever geen maxi-cosi en/of wandelwagen mee naar binnen te nemen. De benodigde 
spulletjes voor de kinderen worden in een kleine tas (geen luiertas) gedaan zodat deze door de PM-er in 
het bakje opgeborgen kan worden.  
De kinderen van de peutergroep worden ook beneden in de hal welkom geheten en de rugzakjes van de 
kinderen worden door de ouders in de bak geplaatst.  
Bij de ingang van de dagopvang zijn wachtplekken en een looproute aangebracht.     

https://help.bitcare.com/
mailto:info@kinderopvangeersteklas.nl
mailto:info@kinderopvangeersteklas.nl
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Ophalen kinderen dagopvang (Corona-protocol): 
Kinderen worden conform de contractueel vastgelegde eindtijden opgehaald. De kinderen worden door 
één ouder opgehaald. Mocht je eerder aanwezig zijn dan de aangegeven eindtijd, dan dien je de 
dagopvang hiervan telefonisch (0485-215665) op de hoogte te brengen.  
Ongeveer 10 minuten voor de eindtijd zorgt de PM-er ervoor dat alle spulletjes worden verzameld en 
bereidt ze het kind voor op zijn/haar vertrek. We zorgen dat de schoenen en jas aan zijn. De kinderen 
worden door de PM-er naar de hal gebracht. Kinderen die niet kunnen kruipen/lopen worden op het 
speelkleed gelegd. Kinderen worden middels een kort contact overgedragen aan de ouder. In Bitcare 
worden voor 16.00 uur de overdrachten gedaan. Dit zullen korte stukjes zijn, als er redenen zijn voor een 
extra overdracht dan zullen wij telefonisch contact met de ouder zoeken. We willen dat er in deze tijd 
zoveel mogelijk aandacht blijft voor de kinderen. 
 
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 november 2020 de afwezigheid in februari 2021 

• Voor 1 december 2020 de afwezigheid in maart 2021 
We merken dat het schema niet altijd gevolgd wordt, we gaan de vakantiedagen die niet volgens het 
bovengenoemde schema worden aangevraagd op “onaangekondigd verlof” zetten. Deze dagen komen 
niet in aanmerking voor de afwezigheid van de afgesproken 4 weken. Verlof kunt u via Bitcare aanvragen.   

  
Observatiegesprek (10 minuten): 
 
De mentor observeert uw kind rond zijn of haar verjaardag. In verband met de Corona-maatregelen 
hebben we besloten om de gesprekken deze keer telefonisch te doen. 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. Daarom 
nogmaals het verzoek om de spullen te voorzien van een naam, zodat de kinderen lekker snel naar buiten 
kunnen gaan zonder dat we een zoektocht moeten gaan houden naar de juiste jas en schoenen. Vooral in 
deze tijd lijkt het ons zeer verstandig dat kinderen in hun eigen kleding naar buiten gaan. In onze hal ligt 
ook een stift om de naam te kunnen noteren.  
 

BSO: 

 
Ontvangst kinderen BSO (Corona-protocol): 
Kinderen worden conform de contractueel vastgelegde starttijden gebracht. De kinderen worden door 
één ouder gebracht. Ouder en kind wachten bij de intercom van de BSO. De PM-er komt naar de deur en 
heet het kind welkom. De ouder neemt buiten afscheidt. Er is geen gelegenheid voor een overdracht, je 
kunt vooraf via Bitcare een notitie of chat sturen. 
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Bij de ingang van de BSO zijn wachtplekken en een looproute aangebracht.     
 

Ophalen kinderen BSO (Corona-protocol): 
Kinderen worden conform de contractueel vastgelegde eindtijden opgehaald. De kinderen worden door 
één ouder opgehaald. Mocht je eerder aanwezig zijn dan de aangegeven eindtijd, dan dien je de BSO 
hiervan telefonisch (06-39104200) op de hoogte te brengen.  
Ongeveer 10 minuten voor de eindtijd zorgt de PM-er ervoor dat alle spulletjes worden verzameld en 
bereidt ze het kind voor op zijn/haar vertrek. We zorgen dat de schoenen en jas aan zijn. De ouder wacht 
bij de intercom. Het kind wordt middels een kort contact overgedragen aan de ouder.  
Als ouders gebruik maken van de Kiss+Ride parkeerplaatsen zorgt de PM-er ervoor dat de kinderen naar 
de auto lopen. In Bitcare worden de overdrachten gedaan, dit zullen korte stukjes of een foto zijn. Als er 
redenen zijn voor een extra overdracht zullen wij telefonisch contact met de ouder opnemen. We willen 
dat in deze tijd zoveel mogelijk aandacht blijft voor de kinderen.  

 
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 2020: 
Kerstvakantie 2020 uiterlijk aanvragen voor maandag 23 november. 
Mocht uw kind in de vakantie niet aanwezig zijn, dan kunt u dit verlof aanvragen in Bitcare.   
 

Studiedagen/vakanties scholen: 
Heeft u op deze dagen opvang nodig dan vragen we u om dit tijdig via Bitcare aan te vragen. De BSO zal 
de studiedagen/vakantiedagen  kunnen 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: 

Personeelsnieuws: 
Op donderdag 22 oktober heeft Annet haar laatste werkdag voordat ze met zwangerschapsverlof gaat. In 

verband met de Coronamaatregelen gaat het verlof eerder in (bij 28 weken). Annet zal in april 2021 weer 

aanwezig zijn.  

Op 30 november a.s. nemen we afscheid van Jennifer Wouters. We bedanken haar voor haar inzet en 

wensen haar veel plezier met haar nieuwe baan.  We zijn op dit moment druk bezig met het invullen van 

onze openstaande vacatures. Enkele kandidaten hebben afgelopen week bij onze opvang meegedraaid. 

Binnenkort zullen onze nieuwe medewerkers zich aan u voorstellen.  

mailto:oceersteklas@gmail.com

