Aan ouders/verzorgers

Gemert, 4 december 2021
Betreft: heropening locaties

Beste ouders, verzorgers,
Allereerst wensen wij jullie een mooi en gezond 2022 toe!
We zijn ontzettend blij dat we op maandag 10 januari a.s. onze locaties weer mogen openen voor
onderwijs en BSO! We kijken er zeer naar uit om alle kinderen weer te mogen verwelkomen!
De maatregelen die voor de kerstperiode ingevoerd zijn blijven ongewijzigd. Hieronder zetten wij
deze maatregelen nogmaals voor jullie op een rij.
1,5 meter.
Het is verplicht om 1,5 meter afstand te bewaren tussen volwassenen. Wij willen ouders vragen, bij
het ophalen van hun kinderen, om hier echt rekening mee te houden. Ook onze medewerkers zijn
verplicht om deze afstand ten opzichte van elkaar en van ouders te bewaren.
Mondkapjes in de locatie.
Het is een dringend advies voor kinderen vanaf groep 6 om een mondkapje te dragen in de gangen
van het kindcentrum. Wij willen ouders vragen om ervoor te zorgen dat kind(eren) een mondkapje
ter beschikking hebben. Het kindcentrum zal zorgdragen voor mondkapjes voor kinderen die het
vergeten zijn. Is er sprake van een combinatiegroep 5/6, dan vragen we om de kinderen van groep 5
ook een mondkapje te laten dragen.
Zelftesten.
Het is een dringend advies voor kinderen vanaf groep 6 om twee keer per week een zelftest uit te
voeren. Wij doen hierbij een vriendelijk doch dringend beroep op ouders om hier gehoor aan te
geven. Hiermee kunnen we sneller anticiperen als er een mogelijke besmetting in de groep zal zijn.
Ouders in het kindcentrum.
Ouders zijn helaas nog steeds niet welkom in het kindcentrum. Dit vinden we zeer spijtig, omdat we
beseffen hoe belangrijk het contact is met ouders/verzorgers. Bij hoge mate van uitzondering kan er
in overleg met betrokkenen een fysieke afspraak gemaakte worden ten behoeve van de ontwikkeling
van een kind.
Digitale overlegmomenten.
In navolging van bovenstaande betekent dit dat de kindcentra ervoor zullen zorgen dat
overlegmomenten met ouders digitaal zullen plaatsvinden.

Kinderen zelf naar de groep.
Het dringende advies vanuit de overheid is dat kinderen zoveel als mogelijk alleen naar het
kindcentrum komen. We begrijpen natuurlijk dat dat met kleine kinderen lastig is. Kinderen van 0-4
jaar mogen door één ouder naar de opvanggroep gebracht worden. De ouder draagt een mondkapje
en houdt het afscheidsmoment kort. Kinderen vanaf groep 1 komen zelf naar binnen, waarbij we
verzoeken om met 1 ouder kinderen naar de locatie te brengen en daarna meteen weer naar huis te
gaan.
Excursies/reisjes.
Door de maatregelen die zijn genomen zal het ook niet mogelijk zijn om de komende tijd
excursies/schoolreisjes uit te voeren.
Vieringen.
Vieringen zijn alleen in de groep toegestaan. Ouders zijn hierbij helaas niet welkom.
‘Snottebellenbeleid’.
Opnieuw brengen we het ‘snottebellenbeleid’ onder de aandacht.

Chroombooks.
Kinderen die thuis een chromebook hebben van het kindcentrum worden verzocht deze maandag
a.s. mee te nemen inclusief oplader.

Wij danken alle ouders/verzorgers wederom voor hun begrip en flexibiliteit de afgelopen periode en
hopen van harte op een stabiel 2022 voor onderwijs en opvang zonder nieuwe sluitingen.
Zijn er nog vragen, dan kunnen deze gesteld worden aan de leiding van het kindcentrum.
Met vriendelijke groet,
Bestuur en management Stichting GOO samen voor opvang en onderwijs.

