
Beste ouders en/of verzorgers, 

U heeft wellicht de Persconferentie van afgelopen vrijdag 26-11-2021 en de nieuwsberichten 
hieromtrent gevolgd. Uiteraard zijn we heel blij dat we zo lang als mogelijk open kunnen blijven en 
we de kinderen op onze locatie mogen ontvangen. 

Er zijn wel extra regels waar we ons aan moeten houden. RIVM is het uitgangspunt van alle 

maatregelen. We zijn nog in afwachting van de laatste uitwerkingen vanuit de Jeugdzorg. 

Dit betekent in ieder geval dat: 

• Naast alle medewerkers ook alle leerlingen van de groepen 6 t/m 8 een mondkapje dienen 
te dragen als zij zich door ons pand bewegen. Wilt u zorgen dat uw kind altijd een mondkapje 
bij zich heeft? Of voor de zekerheid een aantal wegwerpmondkapjes in de tas heeft zitten? 

• Naast alle medewerkers ook alle kinderen van de groepen 6 t/m 8 wordt geadviseerd om 
tweemaal per week een zelftest te doen.  

• Alle kinderen thuis moeten blijven als zij een huisgenoot met COVID-19 hebben en volgen de 
RIVM/GGD-richtlijnen. 

• Kinderen vanaf 4 jaar ook bij milde klachten thuis blijven. Zij mogen pas weer naar school 
als zij een negatieve GGD-uitslag hebben óf 24 uur klachtenvrij zijn.  

• Kinderen van 0-4 jaar wél naar de jonge kind groep mogen komen met milde 
verkoudheidklachten of bij ontstaan van nieuwe klachten passend bij COVID-19 minder dan 8 
weken na de eerste ziektedag (of testdag) van een bevestigde COVID-19 infectie. 

• We u als ouders/verzorger helaas niet kunnen ontvangen in ons pand, tenzij dit echt niet 
anders kan. Oudergesprekken, MDO’s, evaluaties e.d. zullen online plaatsvinden. 

• Als uw kind een positieve uitslag gekregen heeft, dan horen wij dat graag. 

De volgende maatregelen zijn van kracht en nemen wij in acht: 

Afstand houden: 

• Tussen kinderen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden. 

• Tussen personeelsleden en kinderen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.  

• Medewerkers die met de kinderen werken zijn voor hun werkzaamheden uitgezonderd van de 

wettelijke 1,5 meter maatregel. Indien het niet noodzakelijk is voor de werkzaamheden geldt wel 

het dringende advies om 1,5 meter afstand te houden van collega’s. 

• Tussen personeelsleden en ouders moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden. 

Hygiënevoorschriften: 

• Er wordt gezorgd dat zowel medewerkers als kinderen een goede handhygiëne kunnen 
aanhouden. We helpen de kinderen met het goed leren handen wassen en hoest- en nieshygiëne 
aan te houden. We faciliteren het handen wassen in ieder geval: bij aankomst, na het buiten 
spelen, voor het (klaarmaken van) eten, na toiletbezoek en bij vieze of plakkerige handen. Een 
alternatief voor handen wassen met water en zeep kunnen reinigingsgel/reinigingsdoekjes voor 
de handen zijn. 

• We maken handcontactpunten zoals deurklinken, touchscreens (die meerdere personen 
aanraken) en spelmateriaal meerdere keren per dag schoon met schoonmaakdoekjes of met 
water en zeep (bijvoorbeeld allesreiniger).  

• We zorgen dat medewerkers over een eigen eetgelegenheid/pauzeruimte/ toilet(ten)/etc. 
beschikken waar zij hygiënemaatregelen kunnen opvolgen.   



• We maken na iedere werkdag de ruimte/voorziening goed schoon. 
 
Ventilatie en binnenklimaat: 
 

• We zorgen voor voldoende ventilatie door of ramen op een kier te zetten, of via roosters of 
kieren, of met mechanische ventilatiesystemen. 

• We luchten groeps- en opvangruimtes en andere ruimtes elke dag regelmatig. Dit doen we vóór 
aankomst van de kinderen of tijdens het buitenspelen door de ramen en deuren 10 à 15 minuten 
tegenover elkaar open te zetten. 

Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op. We hopen u 
voldoende geïnformeerd te hebben en danken u voor uw begrip en medewerking. 

 

 


