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WELKOM OUDERS & PEUTERS
Beste ouders en verzorgers,
Het zal u niet zijn ontgaan dat wij u en uw peuter weer welkom mogen heten vanaf maandag 11 mei 2020.
Wij zijn dan weer geopend voor alle peuters volgens de normale schema’s en dagen zoals u dat altijd bij ons
gewend was. Het wordt wel een enigzins ander welkom dan wij hadden gehoopt omdat wij u moeten houden
aan een aantal strikte regels waar ik later in deze brief op terugkom.
Er is veel gebeurd en veranderd in de afgelopen tijd. Wie had zich kunnen bedenken dat wij nu in een 1,5
meter samenleving moeten leven. Het vanzelfsprekende en de ongedwongenheid van leven in de periode
voor het uitbreken van de Corona (Covid19) crisis, lijkt ver achter ons te liggen. Er wordt al gesproken over
het nieuwe normaal. Laten we hopen dat we over een tijdje weer terug kunnen keren naar het, min of meer,
normaal van voor de Corona crisis. Laten we ook hopen dat deze crisis ons iets leert over de manier waarop
wij ons met elkaar verhouden en wellicht is de conclusie dat het roer hier en daar radicaal om moet met
betrekking tot onze manier van leven, werken, wonen etc.
Op 11 mei gaan wij op aanwijzing van de Overheid, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en
het RIVM weer open maar dan wel op basis van een strikt veiligheid/gezondheid protocol.
Ondanks het feit dat het RIVM aangeeft dat diverse onderzoeken hebben uitgewezen dat de overdracht van
het Corona virus van kinderen op volwassenen te verwaarlozen is, blijft het een gecalculeerd risico want
echte zekerheid is er niet en ook een medicijn tegen het virus ontbreekt helaas nog.
Het laatste nieuws omtrent het terug betalen van de ouderbijdragen over de niet genoten dagen is dat zowel
de Overheid als de Gemeente werken aan een regeling voor terug betaling in juni of uiterlijk juli 2020. De
Overheid heeft aangegeven dat deze tegemoetkomingsregeling voorlopig van kracht blijft voor de periode
maart t/m 20 mei 2020. Het is op dit moment niet bekend of Overheid en Gemeente de ouders tegemoet blijft
komen als zij zelf zouden besluiten om hun peuter ook na 20 mei 2020 nog thuis te houden. De peuteropvang
wordt nu immers voledig opengesteld dus daar gelden geen belemmeringen meer voor vanuit de lock down
regels van de Overheid. Wij willen u ook bedanken voor het het feit dat u gehoor heeft gegeven aan de
oproep van de Overheid om ondanks de gemiste opvanguren toch de factuur te blijven betalen. Door de
facturen te blijven betalen komt de Overheid u nu volledig tegemoet en kunnen wij open blijven om de
opvang van uw peuter(s) voor nu en in de toekomst veilig te stellen (zie ook onze brief financieel nieuws op
ouderportaal of onze website) Mocht u in de toekomst door bijvoorbeeld ontslag toch in problemen komen lees
dan de brief nog eens na en neemt u vooral contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken, want die
zijn er voor u. Er is niets om ons over te schamen, dit is ons allen overkomen.
We hebben beiden 1 ding voor ogen en dat is dat we het beste voor de kinderen willen.

De Corona (Covid19) huisregels
Omdat het in ons aller belang is dat onze pedagogisch medewerkers veilig hun werk moeten kunnen doen,
zijn wij genoodzaakt u een aantal strenge en strikte regels voor te schrijven die ook gevolgd moeten worden.
Natuurlijk niet omdat wij het leuk vinden om zulke regels te moeten stellen, maar in het belang van de
veiligheid en de gezondheid van u en onze medewerkers, die ook een achterban thuis hebben en graag
gezond willen blijven.Wij rekenen daarom op uw begrip, onderlinge samenwerking en saamhorigheid.

Procedure breng- en haalmomenten, contact ouders:
Als ouders wordt u verzocht om uw kinderen door 1 volwassene te laten brengen en geen onnodig extra
kinderen mee te nemen die niet van de opvang gebruik maken.
Op verzoek van de directie van de basisschool mogen de peuters niet via het schoolplein naar het plein van
de peuteropvang worden gebracht. Ons hek dat toegang geeft tot ons peuterplein blijft dan ook tot nader
order gesloten. De ouders worden verzocht om hun kinderen bij de hoofdingang van de basisschool over
te dragen.
De ouders worden verzocht om bij het halen en brengen voor de hekken bij de hoofdingang te blijven
staan en de onderlinge afstand van 1,5 meter te bewaken. Ouders mogen 1 voor1 hun peuters overdragen
aan de pedagogisch medewerkers bij de deur van de hoofdingang van het Noordelicht. Dit met met
inachtname van de 1,5 meter afstand tussen de ouder en onze medewerkers.
U mag helaas niet met uw peuter bij ons naar binnen. U mag uw peuter op een minimale afstand van 1,5
meter tussen u en onze medewerkers voor de deur/ingang van de hoofdingang overdragen aan onze
medewerkers, die zelf de kinderen naar het lokaal zullen begeleiden en ook uw kind zullen troosten als men
moeite heeft met het afscheid zonder mama of papa in de klas.
Bij het ophalen van de peuters brengen de medewerkers de kinderen naar de deur van de hoofdingang en
laten de peuter bij herkenning van de ouder, de peuter zelfstandig naar de ouder bij het hek lopen. Zorg in
alle gevallen voor minimaal 1,5 meter afstand tussen alle volwassenen.
Informatie over een kind kan bijv. via digitale weg of telefonisch omdat wij dit niet uitgebreid kunnen
bespreken tijdens het brengen en halen.

Vieren van verjaardagen en traktaties
Hierin volgen wij het beleid van de basisschool en mogen de verjaardagen worden gevierd maar mag er tot
nader order niet worden getrakteerd.Uiteraard maken wij er in klas wel een extra en heel fijn feest van voor
de jarige jobben. Tussendoortjes voor in de pauzes mogen wel worden meegegeven.

Buitenspelen
Als het weer het toelaat spelen wij gewoon op het peuterplein. De pedagogisch medewerkers blijven zoveel
mogelijk op 1,5 meter uit elkaar.

Thuisblijfregels kinderen/ouders: (conform adviezen en richtlijnen RIVM)
1. Kinderen met de volgende luchtwegklachten blijven thuis; neusverkoudheid, hoesten, moeilijk
ademen/benauwdheid.
2. Kinderen met koorts boven 38 graden Celsius blijven thuis
3. Kinderen mogen pas weer naar de opvang als zij 24 uur geen klachten meer hebben
4. Wanneer iemand in het huishouden van het kind koorts boven 38 graden Celsius en/of
benauwdheidsklachten heeft, blijft het kind ook thuis
5. Wanneer iedereen binnen het gezin 24 uur geen klachten heeft, mogen de kinderen weer naar de
Opvang
6. Als iemand in het huishouden van de kinderen getest is voor COVID-19 en positief, moeten
kinderen wachten dat die persoon 24 uur klachten vrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven

Thuisblijfregels medewerkers Pinkeltje
Voor onze medewerkers volgen wij vrijwel dezelfde regels. Mochten wij door ziekte niet meer kunnen
voorzien in het juiste aantal medewerkers of vervangers dan zullen wij noodgedwongen en in een uiterst
geval moeten sluiten. Het voorzien in de juiste verhoudingen van het aantal medewerkers op de groep wordt
bepaald door de regels van de Overheid/GGD etc. Deze regels bepalen dat 1 medewerker maximaal 8
kinderen onder zijn/haar hoede mag hebben. Een mogelijk alternatief bij ziekte van leidsters is het
afschalen van het aantal kinderen zodat wij kunnen voldoen aan de ratio 1:8.
Het zal best wennen zijn aan dit nieuwe normaal en aan deze regels. Het druist enorm in tegen hetgeen wij
met elkaar gewend zijn en het leidt hier en daar ook vast tot extremen en overtrokken maatregelen.
Toch zullen wij het hier voorlopig met elkaar mee moeten doen en hopen wij gezond te blijven en het virus
uiteindelijk te verdrijven. Laten wij er voor elkaar blijven zijn en laten wij in deze crisis ook eensgezind zijn.
We zitten allemaal in deze situatie.
Dank voor uw begrip en medewerking en als er iets is wat u dwars zit, of als wij iets voor u kunnen
betekenen, laat het ons dan weten.

Tot Slot
Deze brief wordt aangeboden aan de ouders met ouderportaal, per brief aan de ouders zonder ouderportaal,
via de portal van KOV waar uw contracten en facturen zijn in te zien en geplaatst op onze website.U vindt het
mogelijk een overkill aan informatie, hiervoor onze excuses, maar wij vinden het momenteel iets
belangrijker om u zo goed mogelijk te kunnen bereiken en te informeren.
Om een goede inschatting te kunnen maken van het aantal te verwachten peuters willen wij u vragen om via
ouderportaal, of via de mail info@pszpinkeltje.nl of via de telefoon 0641432264 ons voor 11 mei a.s.,
kort te willen informeren of u weer gebruik van de peuteropvang gaat maken en wij u weer mogen
verwelkomen of dat u besluit om uw peuter nog thuis te houden.
Als u nog vragen heeft over deze brief of nog met ons wil overleggen, dan kunt u dit het beste doen via
bovengenoemd telefoonnummer of via de mail.
Wees voorzichtig, hou rekening met elkaar en blijf gezond.
Met vriendelijke groet,
Stichting Beheer PSZ Pinkeltje
Irma Schagen,
Astrid Sterk en Mandy van den Heuvel

