Nieuwsbrief 16 Mei 2022
Beste ouders,
Hierbij de nieuwsbrief van mei.
COVID-19
Het kabinet heeft het grootste gedeelte van de coronamaatregelen losgelaten. Voor de kinderopvang gelden
er geen specifieke maatregelen meer. Daarom komt het protocol Kinderopvang & COVID-19 per 25 april
2022 te vervallen. Mocht het virus weer oplaaien en er nieuwe maatregelen worden aangekondigd, dan kan
het protocol weer geactiveerd worden.
In dit informatiedocument Kinderopvang & COVID-19 zijn verwijzingen opgenomen naar websites waar je
meer informatie kunt vinden over algemene coronamaatregelen die gelden en overige relevante informatie
gerelateerd aan de kinderopvang en COVID-19.
Dit document zit als bijlage bij deze nieuwsbrief.
Nanny4All
Hierbij de vraag om uw ouderapp van de Nanny4All te updaten. Er zijn wat extra toevoegingen.
Een van de toevoegingen is bv het inzien van de facturen. Let er bij de update op dat ook “meldingen
toestaan” aanstaat.
Vakantieperiode
De grote vakantie komt er weer aan. Heerlijk om naar uit te kijken want iedereen is er wel aan toe.
Naast dat ouders met de kinderen op vakantie gaan, gaan ook de medewerkers van Camelot op vakantie.
De planning van de zomervakantie is al in gang gezet en de eerste aanvragen van ouders voor wisselingen
liggen er al.
Hierbij laten wij u weten dat aanvragen en wisselingen in de maanden juli en augustus NIET mogelijk zijn. Dit
heeft te maken met de kind-ratio. (aantal kinderen op aantal ped. Medewerkers.)
De planning van de pedagogisch medewerksters is aangepast op het aantal kinderen dat in die weken
aanwezig is.
Daarnaast hebben we óók nog te maken met een zieke collega en een collega die net bevallen is en dat
maakt de planning tijdens een vakantie nog moeilijker
Wij hopen op uw begrip.

Week voor de gezonde jeugd

Week 23, van 7 t/m 11 juni, staat in het teken van: De week voor de gezonde jeugd.
Landelijk en lokaal worden er allerlei activiteiten georganiseerd. Wij doen mee met de Peuter 4 daagse.
We zullen in deze week ook meer aandacht besteden aan de voeding. In de bijlage in deze mail informatie
over de Peuter4daagse.

30 jarig bestaan:
Op 15 augustus bestond Camelot precies 30 jaar. Dit hebben we in week 15 uitgebreid gevierd.
Naast alle leuke activiteiten hebben we ook een kleurwedstrijd gehouden. Er zijn veel kleurplaten
teruggekomen en nu zijn de winnaars bekend.
0-2 jaar: Jesse van Vugt
2-4 jaar Roos van Helden
4-6 jaar Jazzlin v.d. Kevie.
6-12 jaar Julian Brouwers.
Van harte gefeliciteerd! De cadeautjes liggen op Camelot (koningskinderen)
De afgelopen maanden hebben de teamleden een stukje geschreven en deze maand is Jamel (als laatste
teamlid) aan de beurt.
Van Jamel
Zo, jullie hebben lang moeten wachten maar zoals ik altijd zeg last but not least.
Oké, waar zullen we het over hebben?
Jullie hebben mij vast wel eens zien lopen maar ik zal mezelf even introduceren.
Ik ben Jamel Koeman
In mijn vrije tijd zit ik het liefst op een terrasje met een heerlijk wijntje en de zon in mijn gezicht maar dat kan
helaas niet altijd.
Ik werk voornamelijk op de peutergroep en de Bso. Ik heb het ontzettend naar mijn zin daar.
Voor de rest houd ik van activiteiten want ik vind het leuk om bezig te zijn. ik hou van wandelen en van
voetballen. Jullie zullen je vast afvragen waar ik eigenlijk voetbal.
Ik voetbal bij VV Una en het is altijd al mijn droom geweest om voetballer te worden maar helaas ben ik nu
wel een beetje te oud, dus heb ik het maar een beetje opgegeven. Gelukkig voetbal ik nog wel op een leuk
niveau dus dat wil ik wel blijven vasthouden.
Ik ben nu aan het eind gekomen van mijn opleiding en heb hier een ontzettend leuk jaar gehad. Dus heb ik
besloten om nog een jaartje te blijven. Ik kijk er dan ook heel erg naar uit om jullie volgend jaar weer te zien.
Ik hoop nog een hele leuke leerzame toekomst met jullie kinderen te hebben.
Groetjes Jamel.
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