
NIEUWSBRIEF MEI                                                   
 
Beste ouders/verzorgers,           
 
Vanaf maandag 11 mei zijn we weer geopend voor de dagopvang, de peuteropvang en een deel van 
de buitenschoolse opvang. De eerste week na de herstart zit er op. We hebben ervan genoten dat we 
weer voor jullie kinderen hebben kunnen zorgen! Met deze nieuwsbrief willen we een aantal 
praktische zaken met u delen.  
 
Aanpassingen rondom halen en brengen dagopvang 
In de praktijk bleek het halen en brengen in blokken nauwelijks toegevoegde waarde te geven. Voor 
veel ouders was het lastig om met deze tijden rekening te houden in hun dagelijkse ritme. We gaan 
daar de komende weken coulanter mee om. Dat wil zeggen dat we niet meer vast houden aan de 
blokken per groep. Dit zou in kunnen houden dat er wel wat meer ouders buiten moeten wachten 
maar het kan ook betere verdeling geven en het past beter in de agenda van jullie als ouders.  
Ook de kinderen van de Peuteropvang mogen worden gebracht en gehaald op de tijden die ervoor 
staan. 
 
We vragen wij u om de breng en haal momenten zo kort mogelijk te houden zodat andere ouders 
niet lang hoeven te wachten. Bijzonderheden kunnen digitaal doorgegeven worden. Wij blijven de 
richtlijnen en de routing aanhouden en willen de afspraken hieronder herhalen.   
 

- Kinderen, ouders en medewerksters die verkouden zijn of koorts hebben blijven thuis; 
- Volwassen houden 1,5 meter afstand ten opzichte van elkaar en van de medewerksters; 
- Brengen en halen van de kinderen tot en met 3 jaar: Ouder en kind(eren) wachten bij de 

voordeur totdat zij door de medewerkster bij de voordeur worden binnengelaten  
of u belt aan. Er staat desinfectiespray om de bel en de deurknop te ontsmetten. 

- Met markering en een looproute worden ouders op voldoende afstand van elkaar gehouden. 
Houd hier rekening mee! 

 
Buitenschoolse Opvang 
Voor de kinderen die naar het Fundement in Genderen gaan is vanaf maandag ook de voorschoolse 
opvang weer mogelijk. Dit is NIET het geval voor de scholen in Wijk en Aalburg, Veen en Meeuwen. 
Vanaf deze scholen worden kinderen wel opgehaald door Camelot.    
 
Ter opfrissing de regels voor Buitenschoolse Opvang (BSO):  

- Kinderen mogen alleen op de dagen dat zij naar school gaan naar de BSO;  
- De noodopvang blijft buiten deze schooldagen voor cruciale sectoren beschikbaar;  
- De looproute naar de BSO-ruimte op de bovenverdieping is dat naar boven de trap bij de 

voordeur wordt gebruikt en naar beneden de trap aan de tuinzijde (oost); 
- Kinderen van de BSO worden door u gebracht tot en opgehaald aan de voordeur. Kinderen 

mogen zoals altijd zelfstandig naar Camelot komen en u mag ook bellen als de kinderen 

zelfstandig naar huis kunnen/mogen. Door het bellen dat kinderen naar huis mogen gaat de 

verantwoording vanaf de poort aan uw verantwoording over. 

Alleen buitenspelen 
Kinderen van de BSO mogen, als ouders daar toestemming voor geven, zonder toezicht op het 
schoolplein spelen. U wordt de komende week gevraagd of u daar toestemming voor geeft of niet.   
De verantwoordelijkheid ligt uiteraard bij Camelot. 
 
Vakantieplanning 
De zomervakantieperiode komt er aan. Het is voor ons, zeker nu, heel belangrijk om te weten of u 
vakantie opneemt, of juist niet. Zou u dit daarom z.s.m. aan ons door kunnen geven? Bedankt! 



 
 
De ouderraad 
 
Bezetting ouderraad 
Ouderraadslid Adeline Roza-Verwijs is sinds 2016 actief in de ouderraad maar zal door haar 
verhuizing naar Wijk en Aalburg stoppen. Team, bestuur en ouderraad bedanken Adeline voor haar 
inzet voor de ouderraad! 
 
Benjamin Vos, vader van Fiene (2 jaar) is bereid gevonden om de ouderraad aan te vullen tot de 
gewenste 5 personen. De ouderraad bestaat hiermee uit Sanne van Rijswijk-van Zuijlekom moeder 
van Eva en Rens, Jolanda Bouman- Broeren  moeder van Siem en Mees,  Debbie Nieuwenhuize  
moeder van Elisa, Joëlle en ?, Benjamin Vos en Arne Schouten  vader van Koen en Pim. De ouderraad 
is bereikbaar door de leden persoonlijk te benaderen of een email te sturen naar 
orcamelot@gmail.com.  
 
Acties ouderraad  
De ouderraad heeft de afgelopen twee maanden meegedacht met de maatregelen rondom de 
noodopvang en herstart. Signalen die bij de ouderraad zijn binnen gekomen, zijn besproken met 
Camelot.  
 
Eind vorig jaar is via de nieuwsbrief aangegeven dat de ouderraad een enquête uit gaat zetten dit 
voorjaar. Vanwege de onwennige periode heeft de ouderraad besloten de enquête na de 
zomervakantie uit te zetten. In het najaar bepalen we op basis van de uitkomsten onze speerpunten. 
  
Met vriendelijke groeten, 
 
Mede namens het Bestuur en team Stichting Kindercentrum Camelot,  
Ineke van ‘t Noordende 

mailto:orcamelot@gmail.com

