
 

  
Nieuwsbrief Februari/ Maart 2021 

 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Jaaropgave 
Als het goed is, heeft u inmiddels de jaaropgave ontvangen van Camelot. 
De uurprijzen kunnen mogelijk afwijken. Dit heeft te maken met de afronding van gemiddelden en met het 
terugbetalen van alles boven de norm n.a.v. de sluiting van de opvang. 
Zou u een mail willen sturen als u geen jaaropgave heeft ontvangen?  BVD. 
  
Nanny4All 
We horen nog steeds van enkele ouders dat zij geen pushberichten ontvangen. 
Er heeft in nov 2020 een update plaatsgevonden (vanuit de systeembeheerder). Na controle onder 
verschillende gebruikers bleek het prima te werken. 
Wel zou ik u willen vragen de Nanny4All App op uw telefoon te controleren. Tijdens het in gebruik nemen 
van de app wordt u gevraagd: push berichten toestaan / niet toestaan. 
U begrijpt dat u dan op ‘toestaan’ moet klikken. Als u dat niet heeft gedaan dan ontvangt u dus geen 
pushberichten. 
 
Stagiaire 
Op 7  februari is Sofie van Maastricht begonnen met haar stage op Camelot. Zij loopt stage op de 
Koningshoed op maandag en dinsdag: 

Hallo allemaal, 
Misschien hebben jullie mij al gezien, maar ik zal mezelf nog even voorstellen. Ik ben Sofie van 
Maastricht, ik ben 17 jaar en Ik woon in Dussen met mijn ouders en 1 zus en 2 broers. Ik doe de 
opleiding pedagogische medewerker voor in de kinderopvang, Daarom loop ik nu stage bij 
Camelot op de maandag en de dinsdag voor ongeveer anderhalf jaar.  
Ik zit nu in het 2e jaar van mijn opleiding en ik heb een goede keus gemaakt want kinderen is een 
leuke doelgroep om mee te werken.   
Als je nog iets wil weten van mij spreek me gerust een keertje aan.  
 

 
 
 
BSO blijft vooralsnog gesloten 
De BSO blijft voorlopig (in ieder geval tot 15 maart 2021) helaas nog gesloten, uiteraard met uitzondering van 
de noodopvang. Een teleurstelling voor ouders en de kinderopvangorganisaties. 
Het kabinet volgt bij het besluit om de BSO gesloten te houden de argumentatie van het OMT. Groepen 
kinderen op de BSO bestaan vaak uit kinderen die op verschillende scholen en in verschillende klassen zitten. 
Het openen van de BSO zou hierdoor kunnen leiden tot extra contacten en mogelijk extra besmettingen. 
 
Op basis van deze redenering heeft het kabinet dus besloten vooralsnog de BSO nog niet te openen voor alle 



 

kinderen. Daarbij is helaas geen mogelijkheid voor maatwerk: het is een generieke maatregel die voor de 
hele BSO geldt. Ongeacht of er op een BSO kinderen van één school of meerdere scholen worden 
opgevangen. En ongeacht of het een buiten-BSO is of een BSO die in een schoolgebouw is gevestigd. 
 
Doorgeven BSO Noodopvang 
Zou u, als u dat nog niet gedaan heeft, de dagen die u nodig heeft voor de BSO noodopvang, door willen 
geven? BVD 
 
Compensatie kosten BSO 
De compensatieregeling voor ouders die nu geen gebruik van de BSO kunnen maken blijft doorlopen. Let op: 
het is belangrijk dat ouders zorgen dat de opvanggegevens die bij de Belastingdienst bekend zijn kloppen. Op 
basis van deze gegevens wordt namelijk de compensatie berekend. 
 
Buiten spelen 
Met het mooie weer wordt er natuurlijk weer meer buiten gespeeld. Op dit moment is er al bekeken wat we 
aan nieuw buitenmateriaal nodig hebben. Zo worden er nieuwe fietsjes aangeschaft en zal ook de tuin weer 
wat worden aangepakt. “Zomerproof” zullen we maar zeggen. 
We gaan ook bekijken hoe we de buitenhekken wat mobieler kunnen maken. Zo kunnen de kinderen weer 
veilig naar buiten en u makkelijker, via de “coronaroute”, naar huis of werk. 
Nieuw speelgoed is nodig maar mocht u bijvoorbeeld rijdend buitenmateriaal niet meer gebruiken, dan zijn 
wij daar natuurlijk wel heel blij mee en krijgt het materiaal bij ons nog een 2e leven. 
 
Kinderwagen 
Zo zijn we ook nog op zoek naar een “oude” kinderwagen. Dus mocht u er nog een hebben staan waar u niks 
meer mee doet? Wij zijn er blij mee. 
 
 
Camelot 


