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Beste ouders/verzorgers, 

 

We vinden het als Stichting  

 

Gemert, 15 oktober 2020 

 

Betreft: Sinterklaasfeest en Corona update 

 

 

 

Geachte ouder(s)/verzorgers, 

 

In deze brief willen wij u over twee zaken informeren:  

1. De viering van het Sinterklaasfeest.  

2. Een laatste Corona update. 

 

1. Sinterklaasfeest. 

Stichting GOO vindt het belangrijk dat uw kind zich bij ons welkom, gerespecteerd en gehoord voelt. 

Onze kindcentra moeten een plek zijn waar alle kinderen zich thuis voelen, ongeacht hun cultuur of 

achtergrond. 

 

In ons land is er de laatste jaren veel discussie over het Sinterklaasfeest en de verschijningsvorm van 

Zwarte Piet. Het Sinterklaasfeest komt voort uit een traditie en tradities zijn belangrijk voor onze 

cultuur. Tegelijkertijd is het Sinterklaasfeest een feest voor álle kinderen. En steeds meer mensen 

voelen zich niet prettig bij het uiterlijk van de traditionele Zwarte Piet. Sommigen voelen zich 

hierdoor gekwetst, niet begrepen of buitengesloten.  

 

Daarom wordt Sinterklaas vanaf dit schooljaar niet meer vergezeld door een traditionele Zwarte Piet 

tijdens zijn bezoek aan onze kindcentra. Elk kindcentrum geeft op een eigen manier invulling aan Piet 

(bijvoorbeeld een Kleuren- of Roetveeg Piet), waarbij geprobeerd wordt zoveel mogelijk afstemming 

te zoeken met plaatselijke sinterklaascomités. 

 

Uiteraard is de manier waarop het Sinterklaasfeest dit jaar gevierd kan worden ook afhankelijk van 

de dan geldende richtlijnen rondom het coronavirus. Daarover wordt u te zijner tijd geïnformeerd.  

 

2. Corona update. 

‘Een gedeeltelijke lockdown.’ Die woorden spraken minister-president Rutte en minister De Jonge uit 

tijdens de persconferentie op 13 oktober. Ze kondigden acht nieuwe maatregelen aan om het 

coronavirus te beteugelen. Wat betekent dat voor u als ouder? 

 

Geen nieuwe maatregelen voor opvang en onderwijs 

In principe verandert er voor het onderwijs en de opvang niets. De maatregelen die we in de brief 

van 29 september hebben aangekondigd, blijven dus gelden.  
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De maatregelen die nu gelden, zijn:  

- We plannen de komende periode geen buitenschoolse activiteiten in 

- Oudergesprekken vinden in principe alleen online plaats 

- Wanneer er toch een bezoek aan een kindcentrum plaatsvindt, wordt er vooraf een afspraak 

gemaakt 

- Ouders/verzorgers en externe bezoekers dragen binnen onze kindcentra een mondkapje 

 

Scenario’s uitgewerkt 

Als Stichting GOO vinden wij het belangrijk voorbereid te zijn op de toekomst. Hoe onzeker die 

toekomst op dit moment ook is. Daarom hebben wij een aantal scenario’s uitgewerkt. Op die manier 

kunnen we snel en kundig handelen wanneer er sprake is van besmettingen of er een volledige 

lockdown afgekondigd wordt. De scenario’s hebben betrekking op: 

A. Korte en lange isolatie van een kind 

B. Personeelstekort/uitvallen van personeel 

C. Eén of meer groepen in isolatie 

D. Sluiting locatie (kortdurend) 

E. Lockdown 

 

Wanneer zo’n situatie zich voordoet, gaan wij volgens een vastgesteld protocol te werk.  

Neem contact op bij vragen 

Heeft u vragen over deze? Neem dan contact op met de teamleider(s) van het kindcentrum. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ab Groen 

Bestuurder Stichting GOO 

 

 


