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Alweer de tweede nieuwsbrief van dit jaar. De carnaval is net voorbij en we hopen dat jullie met de
kinderen leuke dagen hebben beleefd.
Deze nieuwsbrief zal een meer informatieve brief zijn waarin we een aantal dingen met jullie willen delen.
Allereerst natuurlijk de informatie die we dagelijks krijgen m.b.t. het nieuwe Corona virus.
Wij willen jullie verduidelijken hoe wij met deze informatie omgaan:
Als kinderdagverblijf volgen wij dagelijks de updates van het RIVM en de GGD met betrekking tot het virus
in de kinderopvang.
Wanneer er sprake is van vakantie zullen de pedagogisch medewerkers aan ouders/verzorgers vragen
wanneer en waar ze precies op vakantie zijn geweest.
Wat is belangrijk om te doen tijdens zolang we te maken hebben met het Corona virus?
Goed monitoren.
Laatste update naleven.
Meldingsplicht treedt in werking wanneer kinderen en/of pedagogisch medewerkers koorts hebben.
Hoeveel kinderen hebben dit? Dit wordt doorgeven aan de desbetreffende instanties.
Wanneer ouders hun kind thuis laten vragen we naar de reden
Alert zijn
Ontsmetten dat betekend dat we jullie willen vragen om de desinfectiegel die bij binnenkomst in de hal
op het kastje staat te gebruiken voordat jullie op de groepen komen.
Wat houdt het Corona virus (covid-19) nu precies in?
De symptomen van het nieuwe coronavirus zijn:
Mensen hebben koorts en luchtwegklachten. Denk daarbij aan hoesten, niezen en kortademigheid. Dit
nieuwe coronavirus wijkt af van de bekende coronavirussen die bij mensen voorkomen i.v.m. de
besmettelijkheid en het feit dat men een (ernstige) longontsteking kan ontwikkelen.
De ziekte is van mens op mens overdraagbaar. Op dit moment wordt ervan uitgegaan dat één ziek persoon
gemiddeld 2 andere personen kan besmetten. Hoe zieker iemand is, hoe meer hij/zij het virus kunnen
verspreiden.

Wanneer kan uw kind niet naar de kinderopvang komen?
Er zijn drie situaties waarin uw kind niet naar de kinderopvang kan komen óf de medewerkers u zullen
bellen met de vraag uw kind op te komen halen:
• Het kind is ziek: het heeft koorts (meer dan 38 °C) én luchtwegklachten (verschijnselen als hoesten,
kortademigheid, longontsteking).
=> Indien uw kind ziek wordt tijdens de opvang, zal een medewerker telefonisch contact met u opnemen
en u vragen uw kind te komen ophalen en contact op te nemen met uw huisarts.
• Als een van de huisgenoten het Coronavirus heeft. Ook als het kind zelf geen verschijnselen van Corona
heeft, moet het thuisblijven uit voorzorg.
• U bent met uw kind in een risicogebied geweest (zie website RIVM voor actuele stand van zaken) en bent
door de GGD in quarantaine gesteld. Ook dan blijft het kind uit voorzorg thuis.
=> Neem in deze gevallen ook altijd telefonisch contact op met uw huisarts of met de GGD Limburg-Noord
(088 - 119 19 90).

I.v.m. het coronavirus zal tijdens een verjaardag, afscheid of geboortefeestje vanuit thuis NIET
getrakteerd kunnen worden.
Kinderdagverblijf Huisje Boompje Beestje zorgt zelf voor een fruit/groente-traktatie, zodat uw kind toch
iets kan uitdelen tijdens het feestje.

Taal ontwikkeling
De taalontwikkeling bij kinderdagverblijf Huisje Boompje Beestje vinden wij erg belangrijk want vertraging
in de klanken, stotteren en het laat op gaan komen van de spraak- en taal komen steeds vaker voor.
Wij als pedagogisch medewerkers signaleren eventuele problemen en zullen daar dan ook ondersteuning
in bieden.
Bijvoorbeeld door een kind met open mond gedrag te ondersteunen in het maken van klanken door blaas
oefeningen te doen met een rietje.
Volgende maand zullen we als team bij Kentalis ook weer een trainingsavond bijwonen met betrekking tot
de ontwikkeling op het gebied van de spraak- taal ontwikkeling

Jaarkalender bijzondere dagen
Bijzondere dagen in 2020 en de invulling daarvan:
Open dag 10 jarig bestaan (officiele datum is 15 september 2020)
Dit jubileum feest zal plaatsvinden op zaterdag 19 september of zondag 20 september en
(de verder info en uitnodiging volgen nog).
Leidsterdag
Modderdag
Dag van de groene kinderopvang
Nationale Buitenspeeldag
Voorleesdagen → afgelopen maand hebben we veel gelezen uit het boekje ‘de moppereend’
Vanuit de bibliotheek is er een bekende Venlonaar uit dit boekje komen voorlezen.
Verlichting van en op het terrein
Gelukkig wordt het weer steeds langer licht. We gaan met het oog op de nu nog donkere uren van de dag n
verder inventariseren wat er nog nodig is op het terrein om de huidige verlichting extra te ondersteuen.
Ontwikkelingsgesprek
We maken tijdig kenbaar wanneer we deze gesprekken zouden willen plannen (nl. rondom de verjaardag
van jullie kind)
In onderling overleg plannen we een dag en tijd. Mocht er op het laatste moment toch iets wijzigen geef
dit dan z.s.m. door en dan kijken we naar een nieuwe geschikte datum.

Fijn weekend!

