Assen, 12 maart 2020
Beste ouders,
Op dit moment is het Corona virus aangemerkt als Pandemie.
Vooralsnog geen reden tot paniek maar zaak om wel extra maatregelen te
treffen. Met het schrijven van deze informatiebrief willen wij u op de
hoogte houden van de gevolgen voor ons kindercentrum.
Na de persconferentie van vandaag gaan wij de volgende maatregelen
treffen. Deze gelden ten minste tot en met 31 maart 2020.
•

We schudden geen handen. We zullen extra schoonmaakrondes
houden op de groepen.

•

De Kabouters blijft vooralsnog gewoon geopend, de sector
kinderopvang heeft een dusdanig belangrijke functie dat we in deze
situatie enkel sluiten als dit door de GGD wordt opgedragen. We
blijven op deze manier zorgdragen voor de opvang van uw kind.

•

Blijf thuis bij klachten! Bij hoesten of verkoudheid verzoeken wij u
dringend om uw kind(eren) thuis te houden. Dit geldt ook als u zelf
klachten heeft die op Corona lijken. Ook al verloopt de ziekte bij
kinderen mild, ze kunnen wel het virus overbrengen op andere
kinderen of de leidsters.

•

Als de leidster uw kind te ziek vindt om op de groep te blijven,
zullen we u bellen en verzoeken uw kind op te komen halen. Ook als
u uw kind komt brengen kunnen wij u vragen om uw kind weer mee
te nemen als wij de symptomen van griep waarnemen.

•

Afmeldingen: We verzoeken u uw kinderen waar mogelijk op de
voorafgaande dag ziek te melden via telefoon, mail of ouderportaal.
We zullen in deze periode ook in de avonden de planning bijwerken
en binnengekomen mail lezen.

•

Personeel en bezetting. We hopen met bovenstaande maatregelen
het virus te kunnen weren en de kinderen en onze leidsters zoveel
mogelijk te beschermen. We hebben de leidsters hard nodig in de
kinderopvang. We doen uiteraard ons uiterste best om vervanging
te regelen als er ziekte is onder het personeel. Zonder personeel zou

het helaas voor kunnen komen dat wij groepen moeten sluiten of
samenvoegen indien verantwoord.
Tot slot, we bevinden ons op dit moment in een erg nare tijd die ons
allemaal raakt op welke manier dan ook. Laten we samen onze
verantwoordelijkheid nemen en zorgdragen voor elkaar. Hopelijk
zijn deze landelijke maatregelen voldoende om de nodige
bescherming te bieden. Bij nieuwe ontwikkelingen zullen we u
informeren. Mocht u nog vragen hebben dan zijn we voor u te
bereiken op onderstaande telefoonnummers:
De Kabouters kantoor
0592-744130 (kiesnummer 4) Bereikbaar dagelijks tot 13.00 uur
Lisette Zandvoort
0642101427 (werkdagen maandag, dinsdag, donderdag)
info@kdvdekabouters.nl

