Nieuwsbrief 15 Maart 2022
Beste ouders,
Hierbij de nieuwsbrief van maart.
Nieuwsbericht Rijksoverheid:
De Rijksoverheid heeft de regeling bekend gemaakt voor de tegemoetkoming van ouders die tijdens de
laatste BSO-sluiting hun facturen normaal hebben doorbetaald. Daarvoor is het belangrijk om ouders te
wijzen op onderstaande informatie van de Rijksoverheid.
Oproep aan ouders: werk uw kinderopvangtoeslaggegevens uiterlijk 30 april 2022 bij
Ouders die tijdens de derde sluitingsperiode van de buitenschoolse opvang (tussen 21 december 2021 en 9
januari 2022) kinderopvangtoeslag ontvingen én de eigen bijdrage in deze periode hebben doorbetaald,
ontvangen daarvoor een tegemoetkoming vanuit de overheid.
Op basis van de kinderopvangtoeslaggegevens wordt op 1 mei 2022 de hoogte van de tegemoetkoming
bepaald. Ouders kunnen tot 30 april 2022 hun kinderopvangtoeslaggegevens actualiseren bij de
Belastingdienst/Toeslagen, zodat de tegemoetkoming aansluit op wat zij aan eigen bijdrage hebben betaald.
Het is van belang dat ouders hun kinderopvangtoeslaggegevens actualiseren voor de jaren 2021 en 2022.
Naar verwachting ontvangen ouders deze tegemoetkoming medio juni 2022 automatisch van de Sociale
Verzekeringsbank (SVB) op hun betaalrekening.
Covid en de quarantaine regels:
Het laatste protocol is in deze mail toegevoegd als bijlage.
Mei vakantie:
De tweede vakantie is in aantocht. Zou u door willen geven als uw kind(eren) niet naar de opvang komen?
Zowel voor de dagopvang als voor de BSO. BVD
Brede School Genderen:

Naast Camelot ligt basisschool Het Fundament. Het schoolgebouw is oud en helaas niet meer te
renoveren. Er is daarom gekozen voor een nieuw te bouwen school. Voor Camelot een kans om ook
in deze school te betrekken om zo een brede school te creëren in Genderen.
Naast de nodige ruimtes en de schoollokalen krijgt Camelot ruimtes voor kinderopvang en BSO
De eerste gesprekken met de directie van de school en Camelot maar ook met de gemeente
hebben eind 2021 al plaatsgevonden. Het plan van eisen ligt klaar en nu worden de volgende
stappen in gang gezet.
In de nieuwsbrieven wordt u verder op de hoogte gehouden.
30 jarig bestaan:
Op 15 augustus bestond Camelot precies 30 jaar. We vieren dit in april 2022. Het wordt een feestweek van
11 t/m 15 april en een receptie op 14 april. De uitnodiging volgt nog.
Iedere maand schrijven we een leuk stukje over de afgelopen jaren. Deze maand zijn Anja en Thirza aan de
beurt.

Van Anja:
Hoi allemaal,
Of ik deze maand een stukje wil schrijven voor in de nieuwsbrief. Ja natuurlijk doen we dat.
In 96 behaalde ik mijn Lkc (leidster Kindercentra) diploma en ben ik als invalkracht aan de gang
Gegaan o.a. bij KDV Pidie Plokwok in Heusden en ook bij KDV de Carrousel in Drunen. Na 4 jaar
Inval te zijn geweest kreeg ik een vast contract bij KDV T Huys in Kaatsheuvel. Hier heb ik met

Veel liefde en plezier gewerkt op een groep van 0-4 jaar. Wij hadden de opvang in een woonhuis
En dat was super leuk om te doen. In de loop van de tijd kreeg ik mijn kinderen Lynn bijna 18 en
Timo 16 jaar. Ik wilde graag bij hun thuis zijn en toen Timo 7 maanden was ben ik gestopt met
Werken en was ik fulltime moeder. Toen ook Timo naar school ging kreeg ik weer de kriebels
Om te gaan werken maar helaas lagen de banen toen niet voor het opgrijpen. Het duurde nog
Een hele tijd voordat ik zag dat ze bij Camelot een invalkracht zochten. Ik heb een mail geschreven
En werd uitgenodigd voor een gesprek. Zo werd ik inmiddels bijna 6 jaar geleden aangenomen.
Begonnen als invalkracht maar al snel kwamen er uren vrij op de babygroep. Eerst alleen de maandag
Maar inmiddels zijn dat 2 dagen en zo af en toe nog invallen.
Wat heerlijk om voor jullie kinderen te mogen zorgen. Je kostbaarste bezit wat je aan ons uit handen
Geeft. Mooi om te zien hoe de ontwikkeling gaat het kleine baby’tje wat voor de eerste keer komt
En van alles leert. Hoe trots kunnen wij dan ook zijn als ze kunnen kruipen of de eerste stapjes zetten.
En dan alle knuffels die we spontaan krijgen even kroelen bij binnenkomst of als we op de grond bij
Ze zitten gezellig op schoot en samen spelen.

Van Thirza:
Hi lieve ouders en kinderen.
Deze keer een stukje van en over mij, Thirza. Zoals jullie weten ben ik nu met verlof, want 27 januari is onze
Noralynn geboren. Eind april ben ik weer terug op Camelot, ik ben zo benieuwd hoe het met jullie allemaal
gaat! Ik werk nu zo'n 3.5 jaar bij Camelot als gespecialiseerd pedagogisch medewerker.
Jullie kunnen me vinden bij de peuters en bij de BSO kids. Wat ik eigenlijk had moeten doen vanaf het
moment dat ik begon met werken bij Camelot, is alle grappige, leuke en mooie uitspraken van de kinderen
op te schrijven. Kinderen kunnen soms zo'n spiegel zijn voor ons. Dat maakt het werken bij Camelot niet
alleen leuk, maar ook leerzaam.
Ik kijk er naar uit jullie allemaal weer te zien en te spreken als ik terug ben van mijn zwangerschapsverlof.
Groetjes, Thirza.
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