
 

NIEUWSBRIEF MEI 
 
Beste ouders/verzorgers,   
  
Gelukkig draait Camelot weer volledig met alle kinderen. Nu maar hopen dat het zo blijft. De 
kinderen genieten weer volop zowel binnen als buiten.   
 
SNEL/ZELFTESTEN 
Van de overheid hebben wij snel/zelftesten gekregen zodat we snel weten of er sprake is van covid-19 of een 
gewone verkoudheid. 
 
DE TUIN 
De tuin is weer speelklaar gemaakt. De oneffenheden zijn weg en het grote stuk gras is vervangen door 
kunstgras. De losstaande hekjes zijn al bevestigd aan het pand waardoor ze makkelijker te openen en sluiten 
zijn. Er komt echter nog wel sluitwerk op en dan zijn ze echt klaar. 
Er wordt nog gewerkt aan de aankleding van de tuin. 
 
SPEELTOESTEL 

In de grote hal staat een speeltoestel; een glijbaan met een schommel. De kinderen vinden het geweldig       
 
BORD 
Er hangt een bord op de muur in de grote hal. Hierop staat vermeld met welke activiteiten de peuters bezig 
zijn of zijn geweest. Zo is een gesprekje met uw kind makkelijker te voeren. 
 
THEMATAFEL 
In het kleine (binnenkomst) halletje staat de thema tafel. De komende periode is het thema: VERKEER  
 
TRAKTATIE  
Wie jarig is trakteert. We proberen er op Camelot natuurlijk ook een feestje van de maken. Hierbij doen wij 
toch een volgende oproep: Probeer gezond te trakteren! I.v.m. de maatregelen vragen wij u ook een (uit de 
winkel) verpakte traktatie mee te geven. Een leuke uitdaging maar er zijn tal van gezonde verpakte 
producten.  
 
COMPENSATIE CAMELOT BOVEN MAXIMUM UURTARIEF / COMPENSATIE EIGEN BIJDRAGE DOOR SVB  

Deze maand word de correctie voor de BSO uitgevoerd voor de sluitingsperiode van 16 december 
2020 t/m 15 april 2021. 
Ouders die geen gebruik hebben gemaakt van de noodopvang worden door ons gecompenseerd. Dit gaat 
over het bedrag boven het maximum uurtarief. De factuur ziet er hierdoor anders uit dan u van ons gewend 
bent.  
Ouders ontvangen, net als na afloop van de vorige Lockdown, hun eigen bijdrage tot de maximaal te 
vergoeden uurprijs over hun contracturen terug via de SVB. Voor meer informatie kunt u de website 
raadplegen.  
  
https://www.svb.nl/nl/vergoeding-kinderopvang/wanneer-wordt-de-vergoeding-betaald 
  
INFORMATIE VAN DE BELASTINGDIENST 
In de mail vindt u 2 bijlagen. Dit is informatie over de kinderopvangtoeslag; Vijf weetjes over de 
kinderopvangtoeslag en Check en indien nodig wijzigen. 
 
Met vriendelijke groet, 
  

Bestuur en team Kindercentrum Camelot 
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