'T KWAKERTJE

NIEUWSFLITS 16 FEBRUARI 2021
Beste ouder(s),

'T KWAKERSNEST

Afgelopen week zijn de basisscholen weer gestart met onderwijs voor alle
kinderen. De buitenschoolse opvang biedt momenteel alleen nog opvang voor
kinderen van ouders met een cruciaal beroep. Wij hopen vanaf 1 maart weer
de deuren te openen voor alle kinderen. Dit wordt echter pas bekend op
dinsdag 23 februari aanstaande, in de voorjaarsvakantie.
Met deze nieuwsflits willen wij u dan ook vragen onze nieuwsbrieven te
blijven volgen. Er zijn twee scenario's mogelijk.
Scenario 1: Heropening buitenschoolse opvang
Het eerste scenario schetst een situatie waarin alle buitenschoolse
opvanglocaties weer heropend worden. Dit hopen wij natuurlijk voor alle
ouders. Wij zullen de buitenschoolse opvang aanbieden op alle locaties, zoals
u van ons bent gewend. Het enige wat u als ouder hoeft te doen is af te
melden in MyChapp indien u besluit uw kind nog niet te brengen.
Scenario 2: Verlenging noodopvang buitenschoolse opvang
Indien het RIVM besluit dat de buitenschoolse opvang nog niet geopend kan
worden door de huidige situatie blijft de buitenschoolse opvang alleen voor
de noodopvangkinderen beschikbaar. In dit geval zullen de ouders die
momenteel noodopvang ontvangen worden aangemeld op hun reguliere
opvangdagen in MyChapp.
Mochten er vragen zijn in de voorjaarsvakantie (22 feb - 26 feb) dan kunt u
ons daarvoor bereiken op maandag, dinsdag en donderdag van 09:00 tot
15:00 uur via onze administratie 023-5769951. De administratie is in de
voorjaarsvakantie beperkt bereikbaar. Vragen over de noodopvang kunt u per
e-mail richten aan Lisa Holtslag via lisa@kwakersnest.nl. U kunt ook altijd
contact opnemen via onze locatie telefoons.
De Thuis Spelen
De voorjaarsvakantie begint al bijna..... Dit jaar hebben wij voor alle kinderen
een leuk en sportief programma. Zowel op de BSO als thuis. Lees samen met
je ouder(s) de bijgevoegde Thuis Spelen. Hierin hebben wij allemaal toffe en
sportieve spelletjes voor jullie bedacht die je met je familie of vrienden kan
doen. Doe je gezellig mee?
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Via deze weg hopen wij u weer voldoende geïnformeerd te hebben.
De laatst aangepaste protocollen en beslisboom staan op onze website.
Hier kunt u lezen hoe te handelen als u of uw kind onverwachts klachten
krijgt en/of in quarantaine moet naar aanleiding van een besmetting op de
groep.
Namens team 't Kwakersnest,
Met vriendelijke groeten
Loes Holtslag- Van Westerop
Directrice Kinderopvang 't Kwakersnest
Sneeuwpret op BSO de Toermalijn
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