
 

Aan alle ouders van de kinderen van onze kindcentra 
 
 
17 februari 2022 
 
 
Betreft: versoepelingen coronamaatregelen 
 
 
Beste ouder, 
 
De samenleving gaat weer open. Daar zijn wij heel blij mee. Na twee jaar gloort er licht aan het einde van 
de tunnel en komen er hopelijk betere tijden aan. Helaas zijn de besmettingen op dit moment nog hoog en 
kampen we in de kinderopvang en het onderwijs nog steeds met veel uitval onder de kinderen en de 
medewerkers. Er is dus veel flexibiliteit en creativiteit nodig om de ontwikkeling van kinderen door te laten 
gaan; zeker in deze tijd van personeelskrapte. Dat ons dat over het algemeen lukt, is te danken aan de 
verbinding die we met elkaar hebben. In deze brief zetten wij de versoepelingen die de komende weken op 
de planning staan, op een rij.  
 
De wijzigingen vanaf 18 februari: 

• wie besmet is met het coronavirus hoeft met ingang van deze datum nog maar vijf dagen in isolatie in 
plaats van zeven dagen. Voorwaarde om uit isolatie te mogen is wel dat je 24 uur geen klachten meer 
hebt 

• de richtlijnen rondom groepsgrootte, cohortering (bubbels) en gespreide looproutes vervallen 
• ouders en andere externen mogen, als het nodig is, weer bij het kindcentrum naar binnen. Uiteraard 

gelden hier wel de regels van het specifieke kindcentrum voor en gaan we hier vooralsnog 
terughoudend mee om 

• de 1,5 meter afstand en het gebruik van mondkapjes gelden nog wel.  
 

De wijzigingen vanaf 25 februari: 

• de 1,5 meter afstand vervalt 

• mondkapjes zijn niet meer nodig op het kindcentrum  

• het dringende advies voor kinderen van groep 6 t/m 8 en medewerkers blijft om twee keer per week 
een zelftest te doen. 
 

Daarnaast blijven de volgende regels van kracht: 
▪ schud geen handen 
▪ was regelmatig minstens 20 seconden goed je handen met water en zeep   
▪ hoest en nies in je elleboog  
▪ gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.  
 
  



 

Graag wil ik van deze gelegenheid gebruikmaken om u te bedanken voor uw begrip de afgelopen periode. 
Juist in een crisistijd is het belangrijk om niet tegenover elkaar, maar naast elkaar te staan. Fijn dat we 
daarbij ook op u kunnen rekenen. Ik wens u een mooie opmaat naar een lente met meer vrijheden en 
vooral veel gezondheid.    
 
Hartelijke groeten, 
mede namens de teams van onze kindcentra 
 
 
 
Ad Vos 
Bestuurder 


