Zo Laif
April/mei 2020

Wisten jullie dat:
Via onderstaande link je
kinderen zou kunnen
uitleggen wat corona is?
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/ned
erland/artikel/5035696/coronaviruscovid-19-kinderen-coronanederland-paniek-vragen

Rijksoverheid een lijst heeft
waar je de crusiale beroepen

Het liefst hadden we vandaag een leuke en gezellige nieuwsbrief

vind?
https://www.rijksoverheid.nl/onde
rwerpen/coronavirus-covid19/veelgestelde-vragen-peronderwerp/kinderopvang/crucialeberoepen

willen maken met vele leuke weetjes over leutje laiverds en de
kinderen maar helaas zal deze nieuwsbrief informatie bevatten over

Afmeldingen

de situatie waarin we nu allemaal verkeren.
De meeste informatie wat in deze nieuwsbrief staat kent u
waarschijnlijk al vanuit het nieuws op televisie en zullen we

Afmeldingen voor de opvang
kunnen ook via sms door
gegeven worden!

proberen dan ook kort samen te vatten.

KC ‘LEUTJE LAIVERDS’

Leutje laiverds is de volgende dagen gesloten in 2020
Maandag 13 april = 2e Paasdag
Maandag 27 april = Koningsdag
Dinsdag 5 mei = Bevrijdingsdag
Donderdag 21 mei = Hemelvaartsdag
Maandag 1 juni = 2e Pinksterdag
vrijdag 25 december = 1e Kerstdag

Locatie Leutje Laiverds
Beijumerweg17
9737AB Groningen
06-23635307
Locatie Leutje BSO
Ypemaheerd 49
9736ME Groningen
06-51402134
www.leutjelaiverds.vpweb.nl

Wisten jullie dat:

We leuke creatieve tasjes
hebben uitgedeeld?
Er staan er nog een aantal te
wachten op locatie Leutje
Laiverds om opgehaald te
worden.

Dat de Ketel van t ‘trefpunt
kapot is?
Leutje Laiverds is op het
moment te koud om kinderen
op te vangen en dus zijn we
uitgeweken naar de BSO.
We hopen dat we dinsdag 7
april weer samen bij laiverds
kunnen spelen
__________
De medewerkers van Leutje
elke werkdag huiswerk
begeleiding bieden?
Zolang de kinderen niet naar
school kunnen zullen wij
samen met de aanwezige
kinderen huiswerk maken.

________

C0ronavirus
In de regio Wuhan in China startte in december 2019 een uitbraak van een nieuw
coronavirus, ook wel SARS severe acute respiratory syndrome -CoV coronavirus -2
genoemd. Het virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. Het nieuwe coronavirus heeft
zich inmiddels wereldwijd verspreid, ook in Nederland is het coronavirus opgedoken.
Typische klachten voor het nieuwe coronavirus zijn koorts met daarbij luchtwegklachten
zoals hoesten, kortademigheid en longontsteking. Het zijn klachten die erg lijken op die
van een griep.
De belangrijkste maatregelen die u kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te
voorkomen, zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en
verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen. Het
zijn:

•
•
•
•

Was uw handen regelmatig
Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
Gebruik papieren zakdoekjes
Geen handen schudden
Zorg ook dat kinderen dit zoveel mogelijk doen.
Heb je koorts (meer dan 38⁰ Celcius) en luchtwegklachten (zoals hoesten of
kortademigheid) en heb je contact gehad met een patiënt met het coronavirus
Neem dan telefonisch contact op met je huisarts.

LANDELIJK REGISTRATIE
KINDEROPVANG:
Leutje Laiverds KDV:
217483112
Leutje Laiverds BSO:
233650970
Leutje BSO:
115793161

Jonge kinderen (jonger dan 12 jaar) mogen nog wel met elkaar blijven buitenspelen. Het
RIVM benadrukt dat dit geen gevaar voor de gezondheid oplevert. Maar dringend advies
is wel om het aantal jonge kinderen dat samenspeelt te beperken (max 3). De ouders of
verzorgers die toezicht houden, moeten wel 1,5 meter afstand tot elkaar houden.
Zie ook https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgesteldevragen-per-onderwerp/maatregelen-en-handhaving

Kinderopvang gesloten
Op zondag 15 maart hebben ministers Slob en Bruins bekendgemaakt dat alle
kinderopvanglocaties per direct moesten stoppen met opvang van kinderen van ouders
die niet in de vitale sector werken. Dit om verdere uitbreiding van het coronavirus te
voorkomen. Uiteraard vinden we dit als organisatie (maar ook als sector) een
ingrijpende, maar begrijpelijke beslissing. De gezondheid van kwetsbare, zieke mensen
staat nu voorop. Evenals de veiligheid van medewerkers in vitale sectoren zoals de
zorg.
Het betekende dat we per direct geen kinderopvang meer konden bieden aan
je kind(eren), behalve als je in een van de vitale sectoren werkt
Voor kinderen van ouders in vitale sectoren bieden we vanaf 16 maart speciale
noodopvang aan; ook als je kind(eren) normaal gesproken op deze dagen niet
komt/komen.
Tenzij ze klachten hebben als hoesten, verkoudheid óf koorts (dan vallen ze onder de
maatregel van het RIVM en moeten ze thuisblijven).
Scholen bieden noodopvang. Op sommige scholen is er een leerkracht aanwezig om de
aanwezige kinderen te helpen met huiswerk.
Andere scholen hebben er voor gekozen om de noodopvang uit handen te geven aan
de met de school samenwerkende kinderopvang.
Mocht uw school de noodopvang uit handen geven aan die kinderopvang dan mogen
deze kinderen de noodopvang ook bij ons genieten.
Onze voorkeur, en die van de noodopvang op school, gaat uit naar eigen opvang eerst!
De kinderen worden op deze manier door eigen pedagogisch medewerkers
opgevangen en hoeven dan niet van de ene opvang naar de andere gebracht te
worden.

Wisten jullie dat:
Chelsea het laatste gedeelte
van haar opleiding SAW4
ingaat?
Het veel succes met de
laatste loodjes.

Medewerkers hun geplande
vrije dagen momenteel niet op
nemen om extra handen te
bieden in de noodopvang?
Team Leutje – Bedankt!

Alle leutje medewerkers
gezond en wel voor u klaar

Er zijn geen extra kosten verbonden aan noodopvang. U hoeft geen (nieuwe) aanvraag
te doen of wijzigingen door te geven (bijvoorbeeld omdat u extra uren afneemt).
Indien u in een cruciaal beroep werkt, hebben wij u op dit moment hard nodig.
Indien u al kinderopvangtoeslag ontving, hoeft u niets te wijzigen. Wij vragen u uw
normale factuur te blijven betalen. Daar komen bij gebruik van kinderopvang omdat u in
een cruciaal beroep werkt geen extra kosten bij.
Belangrijk: Ook al loopt je contract door, je loopt als ouder geen enkel financieel
risico. Kinderopvangorganisaties kunnen hun dienst niet leveren dus zij zijn verplicht de
eigen bijdrage terug te betalen aan ouders. De vraag is alleen nog even hóe. De
overheid en de brancheorganisaties kinderopvang buigen zich samen over deze vraag.
In de tussentijd adviseren we je deze regeling af te wachten en niks te veranderen in
je huidige situatie. Met andere woorden: betaal de kinderopvangfactuur en pas
het contract (nog) niet aan totdat er meer duidelijkheid is. Zo voorkom je dat je geen
gebruik meer kunt maken van kinderopvang als deze sluitingsperiode voorbij is.
Bovendien voorkom je hiermee ook dat je kinderopvangtoeslag moet terugbetalen.

Zoals u wellicht in de laatste persconferentie heeft kunnen horen, zullen deze
maatregelen minimal gelden tot en met 28 april. Uiteraard informeren we u zo snel als
mogelijk als we weer open gaan.

staan?
Soms is het door eigen
omstandigheden niet mogelijk
om op de groep te staan maar
zijn zij achter de schermen
met leutje laiverds bezig.
bijvoorbeeld op facebook,
creatieve activiteiten aan het
bedenken of andere
werkzaamheden.
Zo kunnen we elkaar
ondersteunen.

Monique Kruzenga,
eigenaar/directeur van
Kindercentrum
‘Leutje Laiverds’,
is elke werkdag tussen
12:00 en 14:00 telefonisch
te bereiken op nummer
06-22760292

Wist u dat:
de medewerkers van leutje
laiverds het heel fijn vinden
dat kinderen voor vertrek hun
eigen speelgoed opruimen?
Zo kunnen ze na sluiten
meteen aan de schoonmaak
beginnen.

Kindercentrum leutje laiverds
een super leuke
facebookpagina heeft?
op facebook hebben we een
gesloten pagina waar alleen
ouders en naaste familie zich
kunnen aanmelden.

We weten helaas niet of de maatregelingen na 28 april
doorgaan.
Hierdoor kunnen we niet aangeven of de geplande
margedagen na 28 april doorgang hebben.
Hieronder toch een overzicht.

Wat komen gaat:
Margedagen Dom Helder: 22 mei
Margedagen Beijumkorf: 22 mei
Margedag heerdstee: 22 mei, 2 juni
Tine Marcus: 22 mei
Goede vrijdag 10 april
Meivakantie: dom helder & Tine Markus - 27 april t/m 5 mei
Meivakantie: beijumkorf - 27 april t/m 8 mei
Meivakantie: heerdstee - 27 april t/m 6 mei

flex-uren en veranderingen
voor vrijdag (18:00 uur), voor
de nieuwe week, via de mail

Koningsdag: 27 april – Leutje gesloten
Bevrijdingsdag: 5 mei – Leutje gesloten
Paasmaandag: 13 april – Leutje gesloten
Hemelvaartsdag: 21 mei – Leutje gesloten
Pinkstermaandag: 1 juni – Leutje gesloten

roostersleutje@gmail.com
door gegeven moeten te
worden?

Heeft u voor deze margedagen dan wel de vakantie opvang nodig meld dit dan a.u.b. via de mail
roostersleutje@gmail.com
Ook als u geen opvang nodig heeft is het fijn als u dit ook even doorgeeft.

Locatie Leutje Laiverds
Beijumerweg17
9737AB Groningen
06-23635307
Locatie Leutje BSO
Ypemaheerd 49
9736ME Groningen
06-51402134
www.leutjelaiverds.vpweb.nl

