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Welkom terug allemaal!! 
Wat zijn we blij om jullie allemaal weer 
terug te zien bij Dotjes. De afgelopen 
twee maanden was het wel erg stil op de 
groepen! 
We hebben deze tijd gebruikt om de 
binnen en -buitenspeelruimtes aan te 
passen. Jullie als ouders/verzorgers 
hebben de binnenruimtes helaas nog 
niet kunnen zien in verband met de 
Coronamaatregelen die we hebben 
moeten nemen, maar we hopen dat we 
jullie weer snel binnen mogen 
verwelkomen. We hebben wat foto’s 
toegevoegd, zodat jullie al wat van de 
veranderingen kunnen zien. 
 
Nog even alle maatregelen op een rijtje: 

 U brengt en haalt uw kind bij de 

voordeur van de eigen groep. Bij de 

Langdonk heeft iedere groep een 

eigen deurbel. 

 Kinderen worden gebracht door 1 

ouder/verzorger. 

 Houd bij het brengen en halen 1,5 

meter afstand van elkaar. 

 We ontvangen alleen kinderen en 

ouders zonder klachten 

(verkoudheid, koorts enz.) 

 Houd het afscheid kort. 

 

Handige corona uitleg voor kinderen: 
https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Kinderen/Inform

atie-voor-kleine-kinderen-3-7-jaar 

 

https://kindenzorg.nl/kindvriendelijke-uitleg-

corona/ 

 
 

Verjaardagen 
 
8 mei: Emma Simons   2 jaar 
13 mei: Zoë Wiggers  10 jaar 
15 mei: Jakub Kusmider  1 jaar 
16 mei: Dawid Puczynski  1 jaar 
18 mei: Rosaley Dziarkowska  8 jaar 
24 mei: Djenairo Sophia  1 jaar 
25 mei: Roy Haemels   10 jaar 
28 mei: Gabriela Napieralska  3 jaar 
 
Iedereen van harte gefeliciteerd!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zomervakantie 
 
De zomervakantie komt er weer aan. 
Omdat ook de leidsters vakantie nodig 
hebben, zouden we graag jullie 
vakantieplanning willen weten, zodat we 
ons rooster kunnen gaan maken.  
 
Het zou fijn zijn als jullie via de ouder-
app de kinderen afmelden bij de 
dagopvang en bij de BSO de kinderen 
aanmelden voor de vakantieopvang. 
Graag dit doen voor 21 juni. 
Aanmeldingen voor de vakantieopvang 
na 21 juni kunnen alleen nog 
goedgekeurd worden als er plaats is. 
 

https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Kinderen/Informatie-voor-kleine-kinderen-3-7-jaar
https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Kinderen/Informatie-voor-kleine-kinderen-3-7-jaar
https://kindenzorg.nl/kindvriendelijke-uitleg-corona/
https://kindenzorg.nl/kindvriendelijke-uitleg-corona/
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Traktatiebeleid 
Bij Kinderdagverblijf Dotjes hebben we 
een traktatiebeleid dat er op gericht is 
om zo gezond mogelijk te trakteren. In 
deze Corona-tijd willen we u vragen om 
er ook rekening mee te houden dat de 
traktaties voorverpakt moeten zijn in 
verband met de hygiëne. We zullen 
uiteraard ook de verjaardag uitgebreid 
vieren! 
 
Extra informatie 

 Als bijlage nog een handig boekje 
dat we op het Internet tegenkwamen 
over wat te doen bij een kind met 
koorts.  

 

 Hieronder ook nog een link naar de 
site van het RIVM over kinderen die 
langdurig neusverkouden zijn: 
https://lci.rivm.nl/langdurig-
neusverkouden-kinderen 

https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen
https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen
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KDV Dotjes Mini Kids 0-4 groep 
binnenruimte 
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KDV Dotjes Mini Kids 0-4 groep 
buitenruimte 
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BSO Dotjes Cool Kids binnenruimte 
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BSO Cool Kids schoolplein 
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KDV Dotjes Multi Kids 2-4 groep 
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KDV Dotjes Multi Kids 0-4 groep 
binnenruimte 
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KDV Dotjes Multi Kids 0-4 groep 
buitenruimte 
 
 
 
 


