
Rotterdam 20 maart 2020, 
  

Nieuwsbrief 

 

Beste ouders van SKOIJ, 

 We hebben een hele vreemde week achter de rug.  Kinderopvang zonder kinderen; dat is heel 
onwerkelijk. Wij hebben deze week geprobeerd om de zaken op orde te krijgen.  

 Uiteraard hebben we ons bezig gehouden met de  enkele kinderen die er wel waren. En er is ook 
veel schoongemaakt en opgeruimd.  

 Er is een aantal medewerkers  op dit moment ziek thuis maar vooralsnog is corona  niet officieel 
vastgesteld. 

Uiteraard gaan onze gedachten uit naar u en de kinderen. We hopen dat het u goed gaat.  We missen 
het werk met de kinderen!   

Laat vooral af en toe iets van u horen.   

We willen u bedanken voor uw medewerking en we hopen dat het allemaal lukt thuis.  We zullen u 
regelmatig van alle ontwikkelingen  op de hoogte stellen. 

Uiteraard bent u welkom uw kinderen  te brengen indien  u in een vitaal beroep werkzaam bent. 

Laat u dat aub wel even vooraf weten.  Het kan zijn dat een aantal bso ‘s samenvoegen. 

Moet u vanwege de corona crisis afwijkende diensten draaien  of extra diensten dan zijn de kinderen 
ook welkom op dagen die ze normaal niet zouden komen.  

Als u vragen heeft kunt u ook altijd terecht bij de  teammanagers die gewoon aanwezig zijn. 

De u bekende pedagogisch medewerkers zijn op de locaties aanwezig. Uiteraard worden dagelijks 
een aantal  van hen  uitgeroosterd. Er moeten niet onnodig veel mensen aanwezig zijn. 

Zoals u wellicht weet  loopt de toeslag gewoon door deze weken en zal ook de rekening  van de 
kinderopvang  voldaan moeten worden 

De bijgaande brief is al deels achterhaald maar u vindt in deze brief  linkjes o.a. naar de opsomming 
van de cruciale beroepen en een  lijst met veel gestelde vragen. 

Nogmaals dank en we wensen u  een goede gezondheid toe voor uw gezin. 

Wij zijn super trots op al onze medewerkers. Ze staan er elke dag. 

Deze week was er o.a. een mooi initiatief van 2 bso medewerkers: ze hebben het overschot van fruit 
e.d. van de SKOIJ naar een opvang van het Leger des Heils gebracht.  

 

Marianne van der Mey 

Directeur SKOIJ 

  

Ps.  intussen is bekend gemaakt dat u uw eigen ouderbijdrage terugkrijgt over 
de  sluitingsperiode mits de volledige rekening is voldaan. 
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