
 

  
Nieuwsbrief Maart/April 2021 

 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Covid-19 
Na een periode van sluiting mocht de dagopvang weer open maar bleven de BSO’s vooralsnog gesloten 
behalve voor de kinderen van ouders met cruciale beroepen. 
De kinderen vanaf 4 jaar mochten gelukkig wél weer naar school. Voor veel ouders, juffen en kinderen een 
mooi moment. 
Maar we zijn nog niet van Covid-19 af. Nog steeds laten ouders maar ook onze pedagogisch medewerkers 
zich testen en moeten om die reden thuis blijven eventueel samen met hun kinderen. Het komt helaas 
steeds vaker voor dat kinderen klachten hebben en thuis moeten blijven. In enkele gevallen moet een hele 
klas in quarantaine. Dit gebeurde deze week op een school. 
Wij ontvingen het bericht terwijl er al kinderen op onze locatie opgevangen werden. De kinderen van de 
verschillende scholen hebben NIET bij elkaar gezeten. 
Vervolgens zijn ouders gebeld om de betreffende kinderen op te halen.  
Wij zullen adequaat reageren maar soms komt bij ons de informatie ook later dan we gehoopt hadden.  
Nogmaals willen wij u vragen de kinderen altijd goed in de gaten te houden. Bij twijfel voor u en uw 
kinderen: laat uzelf en eventueel uw kinderen testen of blijf in quarantaine. De keuze is aan u. Zolang er nog 
geen testuitslag binnen is blijven kinderen thuis. 
Op de site van rijksoverheid kunt u informatie vinden over het testen van kinderen: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/kind-testen-op-corona 
 
Jaaropgave 
Zoals u weet worden de kosten n.a.v. de coronasluiting gecompenseerd vanuit de rijksoverheid. 
Deze veranderingen hebben wij begin van dit jaar pas aan kunnen passen. Deze aanpassing heeft effect op 
de jaaropgaaf van 2020. U krijgt dus een nieuwe jaaropgaaf 2020!  
De compensatie voor kinderen in de dagopvang zal inmiddels gecompenseerd zijn. Voor de kinderen van de 
BSO zal dit pas geregeld kunnen worden als deze weer opengaat. 
De factuur van Maart zal er anders uitzien i.v.m. de Corona correctie. Mocht u vragen hebben over deze 
factuur stuur ons dan svp een mail zodat wij uitleg kunnen geven.  
 
Tuin 
De komende periode zal de tuin worden aangepakt. Er zal een stuk kunstgras komen te liggen en alle 
oneffenheden in het straatwerk zullen worden glad gemaakt zodat de kinderen weer veilig buiten kunnen 
spelen. Ook de hekken zullen zodanig worden aangepast dat het openen en sluiten makkelijker kan. 
Nu maar hopen op mooie dagen. 
 
Meldcode huiselijk geweld en Kindermishandeling 
De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk 
geweld, ouderenmishandeling of kindermishandeling. Aan de hand van de 5 stappen van de meldcode 
bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden 
ingezet. Het gaat hierbij niet alleen om vermoedens van fysiek geweld, maar ook om vermoedens van 
psychisch of seksueel geweld en vermoedens van verwaarlozing. 
Per 1 januari 2019 is de verbeterde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht. Het is nu 
een professionele norm om melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens bestaan van acute en/of 
structurele onveiligheid. Professionals hoeven nu dus niet meer langer te wachten tot een zaak zeer ernstig 
of levensbedreigend is geworden; complexe zaken kunnen al eerder bij Veilig Thuis worden gemeld. Als 
hulpmiddel om te komen tot het besluit om te melden is het nu verplicht om als beroepskracht een 
afwegingskader te gebruiken in stap 4 en 5 van de meldcode. Dit afwegingskader helpt bij het wegen van het 
huiselijk geweld, de ouderenmishandeling of de kindermishandeling en bij het beslissen wel of niet te 
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melden. Alle beroepsgroepen, van onderwijs tot medici, hebben hun eigen afwegingskader vastgesteld. De 
afwegingskaders voor alle beroepsgroepen zijn landelijk vastgesteld. 
Om nog efficiënter maar vooral verantwoord stappen te zetten hebben alle medewerkers van Camelot een 
aantal online trainingen succesvol doorlopen. 
 
 
Voor- en Vroegschoolse Educatie n(VVE) 
Ter informatie leggen wij graag nog een keer uit wat VVE inhoudt 
Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is een onderdeel van het gemeentelijke 
onderwijsachterstandenbeleid (GOAB). Het doel van voor- en vroegschoolse educatie is kinderen met een 
risico op onderwijsachterstand, bijvoorbeeld vanwege kenmerken in hun omgeving, een betere start te 
geven in groep 1-2 van de basisschool. Voorschoolse educatie (VE) is gericht op kinderen tussen 2,5  en 4 jaar 
oud met een (risico op) onderwijsachterstand en wordt verzorgd op een voorschoolse voorziening, zoals 
peuteropvang of kinderdagverblijf. VE bevorderd de doorgaande lijn van dag- en peuteropvang naar de 
basisschool en draagt bij aan een ononderbroken ontwikkeling van kinderen. 
 
Gedurende de periode dat het kind op de dagopvang of peuteropvang zit, wordt spelenderwijs gewerkt met 
een VE programma. Op Camelot is dat “Puk”. Er wordt gewerkt met verschillende thema’s waarbij alle 
ontwikkelingsgebieden aan bod komen. De pedagogisch medewerkers observeren en signaleren tijdens de 
activiteiten de ontwikkeling en vooruitgang van de kinderen. Dit doen zij d.m.v. een kind volgsysteem. 
 
Het kind volgsysteem draagt bij aan de soepele doorstroom naar de basisschool als het kind vier jaar wordt. 
Het is belangrijk dat de gegevens van het kind over zijn behoeften en ontwikkeling goed wordt overgedragen. 
Bij kinderen met een VE indicatie zal dat een warme overdracht zijn. 
 
Peuteropvang  
Zoals u weet hebben we een peutergroep: Koningshoed en een groep peuteropvang: Koningsburcht. Deze 
laatste is een groep vergelijkbaar met de oude peuterspeelzaal. Het maximaal aantal kinderen is 8 kinderen. 
In deze groep zitten o.a. kinderen met een VE indicatie maar ook kinderen die we al meer spelenderwijs 
voorbereiden op de stap naar de basisschool. Voor sommige kinderen kan een kleinere groep net wat 
makkelijker zijn.  Ook kinderen van de dagopvang kunnen gebruik maken van de Koningsburcht. U kunt dit 
zelf aangeven. De kinderen kunnen op de gewone tijd dat u gewend bent gebracht worden. De pedagogisch 
medewerkster neemt, als zij haar werkdag begint, de kinderen dan mee naar boven. Op het einde van de 
ochtend gaan de kinderen van de peuteropvang weer naar huis en gaan de kinderen van de dagopvang op de 
Koningshoed een boterhammetje eten en verblijven daar ook de rest van de dag.  
 
NANNY4ALL 
Veel ouders maken gebruik van de app op hun mobiele telefoon. In de app kunt u zelf ook wijzigingen 
doorvoeren zoals bv adreswijziging of nieuwe mobiele nummers.  
 
Camelot  
 
 
Vanuit de ouderraad 
 

Afscheid Arne Schouten 

Eind 2020 heeft Arne Schouten (vader Koen en Pim – BSO) te kennen gegeven zijn werkzaamheden voor de 
Ouderraad te willen neerleggen. Zijn definitieve afscheid kon nog worden opgerekt naar begin maart voor een 
goede overdracht, maar inmiddels heeft hij echt een stap terug gedaan. Vanaf deze plaats danken wij Arne 
nogmaals hartelijk voor zijn energieke en enthousiaste bijdrage in de afgelopen jaren. Op dit moment bestaat 
de ouderraad uit de volgende ouders: Jolanda Bouman, Debbie Nieuwenhuize en Benjamin Vos. 
 

 

 



 

Samenstelling ouderraad 

Het doel van de ouderraad is om in samenwerking met Kinderopvang Camelot de kwaliteit van de opvang te 
behouden en waar mogelijk te verbeteren. Om dit werk te kunnen blijven voortzetten, zijn en blijven we op 
zoek naar nieuw ouderraadsleden. Bent u van mening dat u hieraan kunt bijdragen, op opbouwende wijze? 
Stuur dan eens een bericht naar: orcamelot@gmail.com. De gemiddelde tijdsbesteding per week: max. 1 uur. 
Tevredenheidenquête 2021 

Ook in coronatijden willen we als ouderraad in contact met u blijven. Aan de hand van een digitale enquête 
vragen we uw reactie op een aantal speerpunten. Het resultaat van uw deelname leidt tot beter inzicht in 
onderwerpen waarop, volgens u, verbetering mogelijk is. Uw reactie wordt anoniem verwerkt. 
Als ouderraad doen we een beroep op uw medewerking. Invullen kost max. 5 minuten van uw tijd. Het 
eindresultaat van de enquete wordt via de nieuwsbrief gecommuniceerd. We zien uit naar een hoge respons. 
De uitnodiging voor deelname volgt eind deze week. 
Tot slot 

Heeft u na het lezen van dit bericht verdere vragen, of wilt u om een andere reden in contact treden met de 
ouderraad? Stuur dan een bericht naar: orcamelot@gmail.com. 
Met vriendelijke groet, 

 
Ouderraad Camelot 
 
 
 
 
Dan nog even uw aandacht voor het volgende: 
 
Voor Stichting Tess (en alle andere goede doelen) is het nog steeds niet mogelijk om grote evenementen te 
organiseren, om op jaarmarkten en braderieën te gaan staan enz. 
Daarom hebben we een mooie Coronaproof bloemen en planten verkoopactie opgezet. 
In de bijlage vind u de Flyer 
De bloemen en planten kunnen telefonisch of via een appje besteld worden bij Corinne Schrijver, tel. 06-
46352471 

 
De bloemen en planten kunnen d.m.v. een drive-thru opgehaald worden op; 
Vrijdag 2 april tussen 16.00 uur en 18.00 uur 
Of 
Zaterdag 3 april tussen 10.00 uur en 13.00 uur 
 
Ophaaladres; 
Arie Bouman Tuinplanten BV 
Wijksestraat 18 
4261 TT Wijk en Aalburg 
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