
 

Nieuwsbrief JUNI 2021 

 
 
 
Beste ouders, 
De nieuwsbrief van juni. Wat gaan de weken snel voorbij. 
 
Protocol Covid-19  
Er komen veranderingen aan! We hebben ons samen aan de maatregelen gehouden en gaan 
richting versoepelingen. De brancheorganisatie is bezig met de aanpassingen van het protocol. Als 
deze definitief is krijgt u deze per mail toegestuurd. 
 
Zomer vakantie 
We tellen al een beetje af. De zomervakantie staat écht voor de deur. Nog 4 weken. De laatste 
schoolweek in deze regio is week 29. Wij hopen dat het weer meewerkt zodat iedereen van een 
welverdiende vakantie kan genieten! 
De meeste ouders hebben hun vakanties al doorgegeven. De vakantieplanning is zo goed als rond.  
We krijgen nog steeds verzoeken om dagen te wisselen. Door de kind-ratio en de komende vakantie 
periode is het moeilijk om daar altijd gehoor aan te geven. Wij hopen dat u daar begrip voor heeft. 
Onverwacht bij opa en oma logeren of een slaapfeestje bij een vriendje of vriendinnetje is 
hartstikke leuk voor de kinderen. Wij snappen ook dat dit in de vakantieweken vaker voorkomt dan 
in de schoolweken. Het is voor ons fijn als u ook tijdig doorgeeft als een kindje niet komt zodat wij 
daar rekening mee kunnen houden. 
 
Continuroosters verschillende scholen  
Veel scholen in de gemeente Altena blijven het continurooster draaien. Dit houdt in dat de BSO 
tijden moeten worden aangepast i.v.m. voorbereiding en het halen van de kinderen van de 
verschillende scholen. Er ligt op dit moment een advies aanvraag bij de ouderraad. Wij houden u op 
de hoogte van deze ontwikkeling. 
 
Stakingen in de kinderopvang 
Wij willen benoemen dat er, vanwege stukgelopen CAO-onderhandelingentussen de sociale 
partners en brancheorganisaties, door de FNV pedagogisch medewerksters zijn opgeroepen om te 
gaan staken. 
De pedagogisch medewerksters van Camelot gaan hier niet in mee. 
 
30 jarig bestaan 
Op 15 augustus bestaat Camelot 30 jaar. Dat moet natuurlijk gevierd worden. We gaan nog niks 

verklappen maar……. Houdt de nieuwsbrieven in de gaten       
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