Aan alle ouders van de kinderen van onze kindcentra

24 november 2021

Betreft: corona
Beste ouder,
Het piept en het kraakt in de kinderopvang en het onderwijs. Recentelijk informeerden wij u, mede namens onze
collega-besturen, over de toegenomen werkdruk en het personeelstekort. Daarnaast hebben we te maken met de
coronamaatregelen. Omdat het aantal besmettingen stijgt, heeft het kabinet, in samenspraak met het OMT, besloten
de maatregelen voor de kinderopvang en het onderwijs aan te passen. Graag brengen wij u op de hoogte van deze
aanscherpingen/wijzigingen.
•
•
•

•
•

Ouders en/of verzorgers komen niet meer binnen in het kindcentrum, tenzij het echt niet anders kan. Als dit zo is,
bespreek dit dan met de directeur/teamleider van uw kindcentrum
Bij vieringen zoals Sinterklaas en Kerst zijn tot nader order geen ouders/verzorgers welkom
Kinderen en medewerkers blijven thuis als ze klachten hebben totdat er een negatieve testuitslag is. Uitzondering
zijn de kinderen die onder het snottebellenbeleid vallen. Kinderen die neusverkouden zijn, mogen dus naar de
kinderopvang komen en/of onderwijs volgen behalve als zij benauwd zijn, hoesten en/of koorts hebben
Als iemand van het gezin, een huisgenoot of ander nauw contact corona heeft, gaan alle huisgenoten tien dagen
in quarantaine. Na vijf dagen bepaalt een negatieve test of men uit quarantaine mag
Kindcentra kunnen in overleg met het bestuur en de medezeggenschapsraad aanvullende maatregelen nemen

Daarnaast blijven de basisregels gelden.
• 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 is helaas bezig aan een stevige opmars. Wij vragen u met klem om u te houden aan bovenstaande regels. Als
een kind of een PIT’er corona heeft, dan bekijken we per situatie of er extra maatregelen nodig zijn. Dat doen we in
overleg met de GGD Zuid-Holland Zuid en het 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 dat het geval op uw kindcentrum, dan krijgt u hierover bericht van uw
kindcentrum. We hopen dan op uw begrip en medewerking.
Met vriendelijke groeten,
mede namens de teams van onze kindcentra

Ad Vos
Bestuurder

