Betreft: Aangescherpte maatregelen
Beste ouder(s) / verzorger(s),
We zien de afgelopen weken een toename van het aantal besmettingen binnen onze
kindcentra waardoor (groepen) kinderen en medewerkers in quarantaine zitten. Het is voor veel
kindcentra een hele klus om alles te organiseren. We weten allemaal dat we geen bus vol leraren en
pedagogisch medewerkers klaar hebben staan om de vervangingen te kunnen invullen. Continuïteit
van het onderwijs en gezonde medewerkers heeft de hoogste prioriteit. We doen er alles aan om
ervoor te zorgen dat de kinderen naar school en opvang kunnen blijven komen, maar weten helaas
dat dit niet altijd mogelijk zal zijn. We vinden het belangrijk om extra voorzorgsmaatregelen (naast
de basisregels) in te voeren om coronabesmettingen te voorkomen. In deze brief leggen we uit wat
dit betekent voor u en uw kind(eren).
Voortgang van het aanbod aan kinderen:
Hierin verandert in principe niets. De kinderen krijgen hun programma aangeboden zoals ze
gewend zijn.
De inzet van externe professionals om uw kind goed te kunnen begeleiden gaat gewoon
door; natuurlijk met in acht name van alle basisregels.
We vieren het feest van Sinterklaas op een iets aangepaste wijze. U wordt hier door de
leidinggevende verder over geïnformeerd.
Bij klachten van u of uw kind is het van groot belang dat er getest wordt. Totdat de
testuitslag van het kind bekend is kan het niet naar school/ de opvang. Wilt u uw kind(eren)
niet laten testen? Dan kunnen ze pas weer naar school en opvang als ze klachtenvrij zijn. In
het kindcentrum wordt niet getest.
Wanneer een van uw gezinsleden positief getest is, gaat het hele gezin in quarantaine voor
de periode die de GGD u adviseert. In die periode kan uw kind dus niet naar school of de
opvang.
Het kabinetsbesluit dat als een huisgenoot besmet is met het coronavirus je zelf ook in
isolatie gaat, heeft flinke gevolgen voor scholen en kinderopvang. Met de huidige
personeelstekorten in deze sectoren komt de beschikbaarheid van medewerkers nog verder
onder druk te staan.
We streven ernaar om het aanbod aan de kinderen in alle gevallen door te laten gaan. Indien
er geen medewerkers beschikbaar zijn om collega’s die ziek zijn of in quarantaine zitten te
vervangen zal dat niet altijd mogelijk zijn. Indien een medewerker door een positieve test of
quarantaine niet inzetbaar is en het aanbod aan de groep niet kan worden vormgegeven
vangt de school de groep op indien dat mogelijk is. Bereid u zich erop voor dat dit niet altijd
mogelijk is en opvang voor uw kind(eren) achter de hand heeft.
Quarantaineregels voor kinderen (rijksoverheid.nl)
Voor kinderen tot 4 jaar geldt het volgende:
Zij hoeven niet thuis te blijven en mogen naar de kinderopvang bij verkoudheidsklachten
(zoals een loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) of bij bekende chronische
luchtwegklachten, astma of hooikoorts (zonder koorts of benauwdheid).
o Zij kunnen zich laten testen met verkoudheidsklachten, maar moeten dan wel
thuisblijven tot ze de uitslag hebben.

Zij hoeven niet thuis te blijven (in quarantaine) als zij een huisgenoot of nauw contact zijn
van iemand met corona en zelf geen klachten hebben. Het is belangrijk dat zij het contact
met kwetsbare personen dan wel zoveel mogelijk vermijden tot 10 dagen na het contact met
de besmette persoon. Hebben ze wel klachten? Dan blijven ook kinderen tot 4 jaar thuis (in
quarantaine) en laten zich testen.
Zij moeten wel thuisblijven als zij verkoudheidsklachten hebben én een huisgenoot of nauw
contact zijn van iemand met corona.
Zij moeten wel thuisblijven bij koorts, benauwdheid of veel hoesten. Bij deze zwaardere
klachten is het belangrijk om altijd een afspraak te maken voor een test bij de GGD.
Voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar geldt het volgende:
Mogen naar de kinderopvang of basisschool bij verkoudheidsklachten (zoals een loopneus,
neusverkoudheid, niezen en keelpijn), bij bekende chronische luchtwegklachten, of bij astma
of hooikoorts (zonder koorts of benauwdheid).
Hoeven bij verkoudheidsklachten dus niet thuis te blijven. Behalve als zij een huisgenoot of
contact zijn van iemand met corona. Dan blijven zij wel thuis.
Kunnen getest worden met verkoudheidsklachten, maar moeten dan wel thuisblijven tot ze
de uitslag hebben.
Blijven thuis bij koorts, benauwdheid of veel hoesten. Laat uw kind altijd testen bij zwaardere
klachten.
Blijven thuis en laten zich testen als een huisgenoot corona heeft.
Blijven thuis en laten zich testen als zij nauw contact hadden met iemand met corona. Of als
zij door de GGD als nauw contact zijn aangewezen wanneer zij op de basisschool of
de kinderopvang contact hadden met iemand met corona. Kinderen tot 13 jaar die in
dezelfde groep zitten als een besmet kind of medewerker hoeven niet per definitie in
quarantaine als zij zelf geen klachten hebben. Hebben zij wel klachten? Dan blijven zij thuis
en laten zich testen.
Zijn zij zelf minder dan 6 maanden geleden positief getest op corona? Dan hoeven zij niet
thuis te blijven als een huisgenoot corona heeft of als zij nauw contact hebben gehad met
iemand met corona.
Is uw kind erg ziek? Bel uw huisarts.
Ouders in het kindcentrum:
Gesprekken met ouder(s) / verzorger(s) vinden plaats per telefoon of online.
Bij de viering van het Sinterklaasfeest kunnen we helaas geen ouders ontvangen, ook niet
wanneer zij deel uitmaken van de ouderraad/oudervereniging.
Externen in het kindcentrum:
Alleen dié externen die noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden moeten uitvoeren t.b.v.
de veiligheid of functionaliteit van het gebouw worden toegelaten tijdens openingstijden van
het kindcentrum.
We hebben begrip voor alle emoties, vragen, kanttekeningen en aanvullingen die ouders plaatsen bij
de keuze en uitvoering van maatregelen. We hebben echter te dealen met de richtlijnen zoals door
de overheid verstrekt. Belangrijker nog: we nemen onze verantwoordelijkheid om onze
medewerkers, de kinderen en ook u voor zover we dat kunnen te beschermen tegen de snel
oplopende besmettingen. Samen kunnen we dit. Laten we dat dan ook samen doen.
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