Assen, 19 maart 2020
Beste ouders,
Inmiddels hebben we het een en ander kunnen en moeten organiseren binnen onze opvang.
We willen u hier via deze weg graag van op de hoogte brengen.
Veel ouders geven gehoor aan de oproep van de overheid om de kinderen thuis op te
vangen. Dat is fijn, want hopelijk zorgen we er samen zo voor dat we gezond blijven. We
hebben echter ook veel ouders die in de vitale beroepsgroepen werken en daardoor blijven
er toch ook kinderen naar De Kabouters komen. Deze kinderen zijn van harte welkom bij
ons!
Daarnaast hebben wij een brief vanuit de branchevereniging kinderopvang ontvangen
omtrent de kosten voor de kinderopvang. Dit is een brief die landelijk verspreid wordt onder
ouders van de kinderopvang. We hopen dat iedereen hier gehoord aan geeft, zodat het
voortbestaan van onze kinderopvang gewaarborgd blijft. De desbetreffende brief hebben
toegevoegd als bijlage, graag uw aandacht.
Helaas moeten we in de huidige situatie toch ook veranderingen doorvoeren die we liever
niet hadden gedaan. We kunnen nu bijvoorbeeld niet meer garant staan voor de vaste
gezichten zoals u dat wel van ons gewend bent. We hebben helaas en verdrietig genoeg
onze oproepkrachten tijdelijk uitgeroosterd en zullen enkel de vaste krachten in blijven
zetten. Voor jullie kinderen betekent dit dat we enkel volgende week nog Marissa, Nathalie,
Bianca, Shannon inzetten. Vervolgens zullen tot 6 april Esmay, Wilma, Monique, Petra en
Shirley als vaste kracht in worden gezet.
Van de meeste ouders hebben we inmiddels doorgekregen of ze in de vitale sectoren
werkzaam zijn. We krijgen ook vragen van ouders of opvang mogelijk is wanneer één van
beide ouders in deze sector werkzaam is. Het verzoek vanuit de overheid is in dat geval om
zelf uw kinderen op te vangen waar dat kan. Echter, is dit geen harde eis. Bel of mail ons
gerust wanneer u in de problemen komt. We kijken dan samen naar de mogelijkheden.
Voor volgende week zouden we, indien dit al bekend is, graag horen welke kinderen er naar
de opvang komen. Dit mag per mail of via KOV net doorgegeven worden.
We hopen u zo wekelijks of waar nodig op de hoogte te houden van de ontwikkelingen
binnen ons kinderdagverblijf.
Bij verdere vragen of opmerkingen bel of mail ons gerust.
Met vriendelijke groet,
Team De Kabouters

