Extra ouderbrief
Na de meivakantie mogen de deuren van de kinderopvang weer open. Dat betekent dat alle peuters
van de Peutertuin vanaf 11 mei weer van harte welkom zijn. Daar zijn we erg blij om! We hebben
jullie enorm gemist. Voor jullie en onze gezondheid zijn er wel een aantal coronamaatregelen waar
we ons allemaal aan moeten houden. Niet altijd even leuk, maar wel noodzakelijk om iedereen
gezond te houden. In deze brief staan alle maatregelen die wij hanteren op het moment dat de
Peutertuin weer opengaat. We hopen dat jullie begrip hebben voor deze maatregelen en dat jullie ze
ook allemaal in acht nemen.
Brengmoment
Op beide locaties is het niet mogelijk om een ‘wandelroute’ te maken. Hierdoor zijn wij genoodzaakt
om de breng- en haalmomenten anders te laten verlopen. Voor beide locaties geldt dat het afscheid
van jullie peuter buiten het lokaal gebeurt. Heel erg lastig voor de peuters, maar de ruimtes zijn te
klein om meerdere ouders binnen te hebben. Vandaar dat we jullie vragen om afscheid bij de ingang
te nemen, dan nemen wij de peuter en eventueel een tas van u over en kunnen we naar jullie
zwaaien. Bereid jullie peuter hier thuis op voor. Het is wennen en lastig in eerste instantie, maar dit
is wel de meest veilige manier.
Voor locatie Centrum geldt bovendien dat wij, gedurende de beperkingen die zijn voorgeschreven,
als BUITENDEUR niet de ingang van de school gebruiken – die is tijdelijk bestemd voor één van de
groepen van de school – maar de deur vanuit ons lokaal naar het speelplein! Dus eerst door het hek
lopen, en dan richting de deur. Daar worden uw kind en u door één van ons opgewacht.
Let u er ook even op dat het hek verder dicht blijft?
Haalmoment
Tijdens het ophalen, kunnen jullie buiten op het schoolplein wachten tot we afgesloten hebben om
12 uur. Wij laten uw peuter met tas, jas en schoenen naar buiten gaan als we jullie als
ouder/verzorger zien staan. Geen probleem als u iets later bent, dan blijft uw peuter iets langer
binnen. Houdt als ouder op het schoolplein wel 1,5 meter afstand van elkaar.
Overdracht
Doordat de breng- en haalmomenten met zo min mogelijk contact gaan, vragen we jullie om ons na
12 uur te bellen of te mailen bij vragen of eventuele mededelingen. Als wij iets met jullie willen
bespreken, zullen we jullie ook via de telefoon of mail benaderen. Het is niet zoals wij het contact
met jullie als ouder graag zien, maar tijdens de coronatijd onvermijdelijk.

Hygiëne
Als de kinderen binnen komen wassen wij samen met uw peuter zijn/haar handen. Daardoor kunnen
alle peuters gezamenlijk met het materiaal spelen. Verder houden wij de hygiënemaatregelen van
het RIVM aan. Dat betekent dat de volwassenen
•
•
•
•
•

Onderling 1,5 meter afstand houden
Wij regelmatig 20 seconden handen wassen
Wij contactpunten geregeld desinfecteren
Niezen en hoesten in onze ellenboog
We papieren zakdoekjes gebruiken ipv handdoek

Ook willen we jullie uit hygiënisch oogpunt vragen om jullie kinderen met mooi weer alvast thuis in
te smeren met zonnebrandcrème. Dan hoeven wij niet alle gezichtjes in te smeren en kunnen we zo
de kans op eventuele besmetting verkleinen.
Thuisblijven
Vanuit het RIVM zijn er de volgende maatregelen van kracht:
Kinderen met de volgende luchtwegklachten blijven thuis:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Neusverkoudheid
Hoesten
Moeilijk ademen/benauwdheid
Kinderen met koorts boven 38 graden Celsius blijven thuis
Kinderen mogen pas weer naar de opvang als zij 24 uur geen klachten meer hebben
Als iemand in het huishouden van het kind koorts boven 38 graden Celsius en/of
benauwdheidsklachten heeft, blijft het kind ook thuis
Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mogen de kinderen weer naar de opvang
Als iemand in het huishouden van de kinderen getest is voor COVID-19 en positief, moeten
kinderen wachten dat die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven
Bij koorts (vanaf 38 graden Celsius) blijft iedereen in het huishouden thuis
Kinderen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met toestemming van
ouder(s)/verzorger(s)

Ouderbijdrage
Vanuit de rijksoverheid en de gemeente kreeg het bestuur van de Stichting Montessori-peutergroep
het bericht dat ook in de maand mei de ouders die een ouderbijdrage betalen deze bijdrage t.z.t.
terug krijgen.

Hopelijk tot volgende week en blijf gezond!

