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Jarigen in de maand juni:
1 juni: Sem Slotboom 6 jaar
10 juni: Jesse Bruntink 4 jaar
10 juni: Mika Wagemakers 6 jaar
11 juni: Vajen Mooij 4 jaar
11 juni: Millica de Belder 6 jaar
20 juni: Aras Sarkauskas 4 jaar
20 juni: Maud Bruijns 7 jaar
25 juni: Lisa Pasman 5 jaar
26 juni: Evy Buijk 2 jaar
26 juni: Isa van der Veeken 4 jaar
29 juni: Dion den Boer 9 jaar
Iedereen van harte gefeliciteerd!!

Vergoeding eigen bijdrage
kinderopvang rond 8 juli op rekening
ouders
Dit bericht komt van de overheid:
“De overheid heeft ouders opgeroepen
om de kinderopvangkosten in de periode
dat de kinderopvang (voor een deel)
gesloten was door de
coronamaatregelen, door te betalen.
Daarom krijgen ouders die
kinderopvangtoeslag krijgen een
vergoeding van de eigen bijdrage voor
de kinderopvangkosten over die periode.
Aan het eind van de maand juni worden
alle ouders die recht hebben op
vergoeding hierover bericht.
De Sociale Verzekeringsbank keert het
bedrag rond 8 juli automatisch uit aan de
ouders en stuurt hen voorafgaand
hieraan een bericht per papieren post of
in de Berichtenbox/Mijn Overheid met
daarin de hoogte van de vergoeding.
Deze brieven worden in delen verstuurd
tussen 20 en 30 juni. Begin juli hebben
alle ouders de brief dus ontvangen.”

Zomervakantie
Tijdens de zomervakantie heeft Loes
vakantie van 27 juli tot en met 7
augustus. Christel heeft de eerste drie
weken vakantie; dus van 13 tot en met
31 juli.
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(Bron:https://www.veranderingenkinderopvang.nl
/actueel/nieuws/2020/6/18/vergoeding-eigenbijdrage-kinderopvang-rond-8-juli-op-rekeningouders)
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Protocol kinderopvang aangepast:
jonge kinderen met neusverkoudheid
mogen naar kinderopvang
Kinderen van 0 – 4 jaar en kinderen in
groep 1 en 2 van de basisschool
hoeven niet langer thuis te blijven als ze
neusverkouden zijn. Het RIVM heeft het
beleid voor kinderdagverblijven en
scholen gewijzigd en de handreiking met
betrekking tot neusverkouden kinderen
hierop aangepast. Deze en andere
wijzigingen zijn opgenomen in het
protocol kinderopvang.
Met name de thuisblijfregels voor
kinderen van 0 – 4 jaar en kinderen in
groep 1 en 2 van de basisschool zijn
versoepeld. Kinderen die naast
neusverkoudheid geen andere klachten
hebben mogen naar de opvang. Hebben
zij koorts of andere klachten passend bij
COVID-19, dan moeten zij thuis blijven.
Dit geldt ook wanneer een volwassen
gezinslid dergelijke klachten heeft of als
zij een contact zijn van een patiënt met
een bevestigde COVID-19 infectie.
(Bron:https://www.veranderingenkinderopvang.nl
/actueel/nieuws/2020/6/18/protocolkinderopvang-aangepast-kinderen-metneusverkoudheid-mogen-naar-kinderopvang)

In de bijlage een ‘beslisboom’ waarmee
u thuis kunt bekijken of uw kind naar de
opvang mag als er gezondheidsklachten
zijn.
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Wegwerkzaamheden
We zijn verrast met de mededeling dat
komende weken het asfalt in de
Langdonkring in fases vervangen gaat
worden. Er is contact geweest met de
gemeente vanuit basisschool
Kroevendonk en er is toen aangegeven
dat we gewoon bereikbaar blijven. Helaas
zijn er nu al borden geplaatst die anders
aangeven.
Vervanging asfalt ring Langdonk
Het asfalt van de Langdonk wordt in zijn
geheel vervangen in 4 fases van 22 juni
t/m 17 juli.
Algemene informatie die geldt voor alle
fases
1. Het werkvak is op de dagen dat we
frezen en asfalteren afgesloten tussen
07:00 en 17:00 uur. Dit betekent dat u uw
auto dan ergens anders moet parkeren.
Buiten deze uren is het werkvak alleen
toegankelijk voor bestemmingsverkeer.
2. LET OP: Tijdens het frezen en
asfalteren is het niet toegestaan om uw
auto in de parkeervakken aan de
Langdonk te parkeren. Er geldt dan een
wegsleepregeling.
3. Het kan zijn dat uw huisvuil in verband
met de werkzaamheden op een andere
dag wordt opgehaald. Informatie hierover
vindt u op www.saver.nl of via de
Afvalwijzer app.
4. De busdiensten worden tijdelijk
aangepast. Als een bushalte in een
werkvak staat, vervalt deze gedurende de
werkzaamheden.
5. We zetten verkeersregelaars in om het
verkeer te begeleiden.
6. Per fase worden omleidingen ingesteld.
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Het werk wordt in 4 fases uitgevoerd en
elke fase duurt 1 week
Hieronder vindt u informatie over de
wanneer welke fase wordt uitgevoerd en
op welke dagen het wegdeel is afgesloten.
Fase 1 – 22 t/m 26 juni: vanaf ’t Zand tot
aan de Willem Dreesweg. Op 22, 24 en 25
juni is dit wegdeel tijdens de
werkzaamheden afgesloten.
Fase 2 – 29 juni t/m 3 juli: Vanaf de
Willem Dreesweg tot aan de Reginadonk.
Op 29 juni, 2 en 3 juli is dit wegdeel tijdens
de werkzaamheden afgesloten.
Fase 3 – 6 t/m 10 juli: Vanaf de
Reginadonk tot aan de Donkenweg. Op 6,
9 en 10 juli is dit wegdeel tijdens de
werkzaamheden afgesloten.
Fase 4 – 13 t/m 17 juli: Vanaf de
Donkenweg tot aan de bussluis in ’t Zand.
Op 13, 16 en 17 juli zijn deze wegdelen
tijdens de werkzaamheden afgesloten.
Heeft u tijdens de werkzaamheden vragen
en/of opmerkingen?
Neemt u dan contact op met dhr. Kees
Scheepers van Bam Infra Regionaal. U
kunt hem bereiken op telefoonnummer 06
51 58 02 51. Voor overige vragen kunt u
contact opnemen met de directievoerder
van de gemeente Roosendaal, Dhr. E.
Froon. Hij is bereikbaar via 140165 of via
e-mail e.froon@roosendaal.nl.
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