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Nieuwsbrief ouders – juni 2020 
 

SPGH Nijverdal 
 

Beste ouders/verzorgers, 

In deze brief willen we jullie informeren over het laatste 

nieuws rondom de Peuterspeelzalen en de Stichting.  

Hartelijke groet, 

 

Josien Waterink 

Directeur SPGH 

 

Hoe gaat het nu ?  

Op maandag 11 mei stonden onze deuren weer wagenwijd 

open om alle peuters te ontvangen. En wat ging dat goed, 

iedereen was zo gewend aan het nieuwe brengen/halen, 

enkele tranen daargelaten. We willen u hartelijk danken voor uw 

medewerking en hoe u uw kind daar op voorbereid heeft.  

Traktaties 

In het begin heeft de SPGH duidelijk stelling genomen over het 

traktatiebeleid. Er is gekozen om voorlopig niet te trakteren. Nu 

ook veel richtlijnen versoepeld worden, kregen wij ook vragen of 

deze regel van de SPGH ook geschrapt kan worden.  

 

We willen het nu in de laatste weken niet toestaan, omdat dat 

ons inziens ook weer oneerlijk/onduidelijk is voor de kinderen die 

bijvoorbeeld vorige week of die week daarvoor jarig waren en 

niet mochten trakteren. In de laatste week zorgen de leidsters 

voor leuke activiteiten en zullen zij de groepen trakteren zodat 

iedereen een leuke laatste week heeft. U kunt er alvast vanuit 

gaan dat er na de zomervakantie weer getrakteerd wordt, 

mocht er zich geen nieuwe Corona-golf voordoen.  

Neusverkoudheid / chronische klachten 

Wij houden nauwe contacten met de GGD over de gezondheid 

van peuters en de gevaren voor leidsters. Waar we eerder stellig 

waren in het niet toelaten van kinderen met hooikoortsklachten, 

wordt nu vanuit de GGD/RIVM geadviseerd om kinderen die 

 

Belangrijke data 

Zomervakantie 

Vrijdag 3 juli eerste vrije dag, 

tot en met zondag 16 

augustus 

 

Studiedag personeel 

Hier wordt nog een nieuwe 

datum voor ingepland 

 

 

Bezetting kantoor 

Telefonisch bereikbaar: 

maandagmiddag 

dinsdag  

woensdag  

donderdag 

vrijdagmorgen 

i.v.m. de maatregelen 

rondom Corona zal de 

telefoon niet altijd bezet zijn. 

Stuur een mail naar een van 

onderstaande adressen met 

een belverzoek als u snel 

telefonisch contact wil.  

s.bosscher@spghnijverdal.nl 

Administratief medewerkster 

j.hegeman@spghnijverdal.nl 

 Pedagogisch 

beleidsmedewerker 

j.waterink@spghnijverdal.nl 

Directeur 
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deze klachten hebben, toch te laten komen op de peuterspeelzalen. Vaak zullen de leidsters 

al op de hoogte zijn dat kinderen die klachten hebben. Het is daarbij wel van belang dat als 

het ziektebeeld veranderd, het kind thuis blijft. Hetzelfde blijft gelden als er iemand in huis koorts 

heeft, ook dan mag de peuter niet komen. 

Een lange tijd waren kinderen niet of nauwelijks verkouden, misschien wel omdat ze zo weinig 

in aanraking zijn gekomen met andere mensen gedurende de lockdown. Nu zien we toch dat 

het verkoudheidsvirus de kop weer op steekt. De GGD adviseert hierin dat kinderen met een 

neusverkoudheid wél naar de peuterspeelzaal mag komen. Het is dan wel belangrijk dat er 

geen andere klachten zijn, zoals hoesten / niezen / koorts. Een kind met een snotneus mag dus 

wel komen, maar als het daarbij ook veel hoest / niest, dan zullen ouders wel gebeld worden 

om de peuter op te halen. Hij/zij mag dan weer komen spelen als de klachten 24 uur weg 

blijven.  

We hopen dat dit wat verduidelijking geeft en hopen ook van harte dat u zich aan deze 

richtlijnen houdt.  

Terugbetaling ouderbijdrage 

De ouderbijdrage over de periode 16 maart tot 8 juni 2020 wordt terugbetaald aan ouders. 

Ouders die gebruik maken van kinderopvangtoeslag krijgen rond 8 juli dit bedrag terug van de 

overheid (Sociale Verzekeringsbank). De SPGH gaat het deel dat voor eigen rekening is 

gekomen (€0,17 per uur) verrekenen met de ouderbijdrage begin juli of begin augustus.  

De kinderen uit kostwinnergezinnen krijgen ook de bedragen gecompenseerd, maar dan niet 

vanuit de overheid maar vanuit de SPGH. Dat zal ook verrekend worden in juli of augustus.  

We willen iedereen wel heel erg bedanken dat er gewoon doorbetaald is in deze bizarre tijd, 

dat heeft ons heel veel zorgen gescheeld en daardoor konden wij alles laten bij hoe het was 

vóór 16 maart.  

     

Wordt uw kind 4? 

Als uw kind eerder stopt dan op de leeftijd van 4 jaar, wilt u dat een maand van tevoren 

doorgeven aan de administratie (s.bosscher@spghnijverdal.nl)? Dit in verband met de incasso 

die altijd voorafgaand aan de maand wordt geïncasseerd. De betaling wordt automatisch 

stopgezet op het moment dat uw kind 4 jaar wordt, dus als het tot die tijd blijft, hoeft u niet op 

te zeggen.  

 

 

________________________________________________ 
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Nog meer belangrijk nieuws 

Website 

Weet u onze website al te vinden? Op www.spgh.nl of 

www.spghnijverdal.nl kunt u alle nuttige informatie vinden. Mist u 

iets op de website of vindt u iets onduidelijk, dan mag u dat 

mailen naar j.waterink@spghnijverdal.nl .  
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