Aan alle ouders van de kinderen van onze kindcentra

4 november 2021

Betreft: corona
Beste ouder,
Afgelopen dinsdag heeft het kabinet nieuwe maatregelen bekendgemaakt om de snelle verspreiding van
het coronavirus af te remmen. Deze maatregelen hebben geen gevolgen voor de kinderopvang en het
basisonderwijs en onze kindcentra blijven gelukkig gewoon open.
De overheid benadrukt keer op keer dat het belangrijk is dat iedereen zich aan de basisregels houdt. Deze
zijn:
• blijf thuis bij klachten en laat je direct testen, ook als je bent gevaccineerd
• ben je positief getest, blijf dan thuis
• 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
• zorg voor voldoende frisse lucht
• volwassenen, dus PIT’ers en ouders, houden 1,5 meter afstand tot elkaar (kinderen hoeven geen 1,5
meter afstand tot elkaar en tot een volwassene te houden)
Corona maakt helaas weer steeds meer mensen ziek. We verzoeken u dan ook dringend om u - net als wij te blijven houden aan deze basisregels.
Als een kind of een PIT’er COVID-19 heeft, dan bekijken we per situatie of er extra maatregelen nodig zijn.
Dat doen we in overleg met de GGD Zuid-Holland Zuid en is ter beoordeling aan de leiding van het
betrokken kindcentrum. Het kan ook voorkomen dat de gezondheid en veiligheid van de kinderen en
andere betrokkenen op een kindcentrum noodzaken tot specifieke corona-afspraken. Is daarvan sprake op
uw kindcentrum, dan krijgt u hierover vanzelfsprekend tijdig bericht. We hopen dan op uw begrip en
medewerking.
Het kabinet volgt de ontwikkelingen nauwlettend en beoordeelt op 12 november of het coronabeleid
verder moet worden aangescherpt. Als dat het geval is en dit van invloed is op onze kinderopvang en/of
ons onderwijs, dan informeren we u hier uiteraard weer over.
Met vriendelijke groeten,
mede namens de teams van onze kindcentra

Ad Vos
Bestuurder

