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Beste ouder(s)/verzorger(s),
BTW

Vanaf zaterdag 26 juni 2021 gaan we landelijk fase 4 in. Deze fase geeft ook voor onze
kindcentra de mogelijkheid tot versoepelingen. Toch houden we de laatste twee
schoolweken nog een aantal maatregelen. In deze brief leest u welke versoepelingen er
mogelijk zijn en welke maatregelen nog van kracht blijven vanaf maandag 28 juni
2021.
Cohorten
Groepen kinderen mogen samen spelen en leren. De medewerkers mogen wisselen over
de groepen. Met in achtneming van de basisregels mogen we zonder registratieplicht
externen in de kindcentra ontvangen. Het zal allemaal weer even wennen zijn, maar we
zijn heel blij met deze versoepeling.
Activiteiten afsluiten cursusjaar
Met in achtneming van de basisregels, mogen activiteiten binnen het gebouw
plaatsvinden. Hoe, dat besluit de directeur na overleg met de oudercommissie
(kinderopvang) en de medezeggenschapsraad (onderwijs). Reizen en kamperen zijn
toegestaan, als de richtlijnen voor accommodatie gelegenheden worden gevolgd.
We vragen u, mede namens de directies van de kindcentra, om uw begrip en
ondersteuning voor het feit dat de invulling van de activiteiten per kindcentrum kan
verschillen.
Mogen we als ouders op het plein en kinderen naar binnen brengen?
Om de basisregel van 1,5 meter te kunnen garanderen, is er besloten om de maatregel
van geen ouders/verzorgers op het plein of mee naar binnen te handhaven. Voor de
jongsten in de kinderopvang en het onderwijs zijn per kindcentra misschien
aanpassingen mogelijk. De directeur beslist na overleg met de oudercommissie
(kinderopvang) en de medezeggenschapsraad (onderwijs).

NL00 859 8782 B01
KVK ONDERWIJS
64279715
KVK OPVANG
41019485

Tot slot
Voor de kinderen, voor ouders en verzorgers en voor alle medewerkers was het vanaf maart
2020 een ingewikkelde en leerzame tijd. Iedereen wilde het beste en niet altijd hetzelfde. We
zijn er samen goed uitgekomen, waarvoor heel veel dank.
Op 16 augustus 2021 komt het kabinet met de volgende persconferentie. We houden u op de
hoogte over de effecten voor uw kinderen op de kindcentra.
Met vriendelijke groet,

B. Dekker
Directeur Bestuurder
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