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De allerbeste wensen voor het jaar 2021!!

Personeelszaken
Janine Vogel heeft haar werkzaamheden als locatiemanager weer hervat. We
nemen afscheid van Fleur Ardesch die ons na 2 jaar heeft verlaten en op zoek gaat
naar een nieuwe uitdaging. We wensen haar veel geluk in de toekomst. Monique
Geerdink en Marieke Schutten genieten van hun zwangerschapsverlof. Ouders van
de Gele Pinguïn hebben bericht ontvangen over de opvulling van hun uren.
Kim Nienhuis zal na haar zwangerschapsverlof terug keren en werkzaam zijn op de
locatie Rekken.
Ilse Reuvers is ons team komen versterken en zal als invalmedewerker op alle
locaties/groepen te zien zijn.

Nieuwe tarieven 2021
In november zijn de nieuwe tarieven voor 2021 bekend gemaakt. Vergeet u niet om
deze wijziging door te geven bij de belastingdienst? U kunt hiervoor inloggen op
www.toeslagen.nl met jouw Digid of gebruik maken van de app kinderopvangtoeslag.
In de periode van de lockdown dient u de factuur van Oqido gewoon te betalen. De
eigen bijdrage zult u later via de Svb weer terug ontvangen.

Terugblik 2020
We hebben een roerig jaar achter de rug. Wat ‘normaal’ begon met de
voorleesdagen sloeg in maart al snel om naar een lockdown van 8 weken. Lege
locaties en lege groepen met een enkel kindje voor noodopvang in een altijd
levendige kinderopvang. Dat klopt niet! Op 11 mei konden de deuren gelukkig
weer voor alle kinderen open, wel met de nodige maatregelen. Kinderen brengen
bij de deur, overdracht zo kort mogelijk houden en ook het ophalen weer aan de
deur. Gelukkig zijn kinderen heel flexibel en in no time weer gewend in de groep
en ook de manier van halen en brengen ging soepel.
Alles verliep weer ‘normaal’ tot aan maandag 14 december toen de regering met
de mededeling kwam dat we op 16 december wederom onze deuren moesten
sluiten. Dit kwam als een donderslag bij ons binnen.
Momenteel is de opvang geopend voor noodopvang voor kinderen waarvan de
ouders in de cruciale beroepsgroep vallen en de kwetsbare kinderen. We duimen
samen dat we op maandag 18 januari weer open mogen voor alle kinderen.
We willen u er wel even aan herinneren dat wanneer u gebruik moet maken
van de noodopvang u dit tijdig per mail aan moet geven bij
janine.vogel@oqido.nl

Al opvang vanaf 1 dagdeel
Wist u dat u uw kind aan kunt melden voor de minimale afname van 1 dagdeel per
week. Heeft u geen opvang nodig maar wilt u wel dat uw kind kan genieten van het
samenspel met andere kinderen en wilt u een goede voorbereiding op het
basisonderwijs? Dan kunt u kiezen voor de opvanggroepen vanaf 0 jaar (52 weken
per jaar) of de peutergroep vanaf 2 jaar (40 weken per jaar, schoolvakanties
uitgesloten).
Komt u niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag van de belastingdienst dan is
er voor kinderen vanaf 2 jaar een mogelijkheid voor gemeentelijke subsidie. Wilt u
hier meer over weten dan kunt u contact zoeken met de administratie, 0545 461130
of info@oqido.nl.

Voorleesdagen
Op woensdag 20 januari starten de landelijke voorleesdagen. Deze worden geopend
met het traditionele voorleesontbijt (of en in welke vorm we deze laten plaatsvinden
komen we later op terug) en aansluitend wordt het prentenboek van het jaar, Coco
kan het!, voorgelezen.
In de periode van de voorleesdagen zal de groep in het teken staan van het boek.

.
Aanmelden onderwijskundige dag
De scholen hebben af en toe een onderwijskundige dag waarop de leerlingen vrij
zijn. Wij bieden de gehele dag buitenschoolse opvang aan voor alle kinderen.
Wel is het belangrijk om uw kind hiervoor aan of af te melden zodat wij daar in de
personeelsplanning rekening mee kunnen houden. Wilt u dit tijdig doorgeven aan
de pedagogisch medewerker van de groep.

Wijzigingen persoonsgegevens
Zijn er wijzigingen in uw persoonlijke situatie, heeft u een ander adres, een ander
telefoonnummer of bent u gewijzigd van werkgever en verandert hierdoor het
telefoonnummer bij calamiteiten wilt u dit dan tijdig doorgeven bij de administratie
of de pedagogisch medewerker van de groep.

Om te noteren in de agenda
20 januari
22 t/m 26 februari

start landelijke voorleesdagen
vakantie Paarse Zeehond en Oranje Kikker

Met vriendelijke groet namens alle medewerkers van Oqido

