English Version below
Beste ouder(s) / verzorger(s) van de peuterspeelzalen van SPA en SPO,
Zoals u waarschijnlijk wel uit het nieuws hebt gehoord gaan aanstaande maandag 8 februari alle peuterspeelzalen
weer open.
We zijn blij dat alle kinderen weer mogen komen. We kijken er naar uit u en uw kinderen weer te verwelkomen.
De overheid komt nog met aanpassingen in de richtlijnen en maatregelen. Als die bij ons bekend zijn zullen we die op
onze website plaatsen.
Blijf daarom ook onze website in de gaten houden.
Een belangrijke wijziging die in elk geval bekend is is de volgende:
Kinderen die in quarantaine waren mogen mochten voorheen soms toch naar de peuterspeelzaal. Dit is veranderd.
Peuters mogen NIET komen als zij:
- Nauw contact hebben gehad met iemand die Corona heeft (binnen anderhalve meter en langer dan 15
minuten)
- Uit een gebied komen met een oranje of rood reisadvies
Vanaf 5 dagen na de eerste klachten van de besmette persoon, kunnen kinderen zich laten testen. Als de test
negatief is mogen de kinderen naar de peuterspeelzaal. Testen is uiteraard niet verplicht. Als het kind NIET wordt
getest dan geldt dat ze 10 dagen niet mogen komen.
Daarnaast vragen wij graag ook nog uw aandacht voor een aantal andere zaken:
- We verwachten uw kind weer op de dagen dat u met ons een contract heeft
- Vanaf a.s. maandag bieden we geen noodopvang meer, ook niet in de voorjaarsvakantie
- We blijven strikt de regels van het RIVM volgen (zoals vermeld op website Rijksoverheid)
- Brengen en halen: nog steeds buiten, er worden geen ouders op de groep binnen gelaten
- Als een kind of medewerker positief getest wordt moet de hele groep direct in quarantaine voor 5 dagen
- Er worden zo weinig mogelijk personen op de speelzaal toegelaten
- Voor het wennen van nieuwe kinderen zullen er afspraken worden gemaakt tussen de leidsters en de
ouder(s) / verzorger(s)
- De week van 15 tot 20 februari is het voorjaarsvakantie, dan zijn de peuterspeelzalen gesloten
Voor vragen kunt u zoals altijd contact met ons opnemen. Wij staan u graag te woord.
Voor aanvullende informatie over het virus en alle recente regelingen verwijzen wij u ook naar onze site.
In het vertrouwen u voldoende te hebben geïnformeerd,
Hartelijke groet,
Mario Lamers
Directeur-Bestuurder

Wij gaan zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. In onze Privacy Policy staat hoe wij dat doen. Deze vindt u op onze website. U verklaart met het ondertekenen van dit intakeformulier
kennis genomen te hebben van onze Privacy Policy en gaat akkoord met het verwerken van de ingevulde gegevens.
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Dear parent (s) / guardian (s) of the playgroups of SPA and SPO,
As you have probably heard from the news, all playgroups will open again this Monday 8 February.
We are happy that all children are allowed to come again. We look forward to welcoming you and your children
again.
The government is still making changes to the guidelines and measures. If they are known to us, we will post them
on our website.
Therefore keep an eye on our website.
An important change that is in any case known is the following:
Children who were in quarantine were sometimes still allowed to go to the playgroup. This has changed.
Toddlers are NOT allowed to come if they:
- Have been in close contact with someone who has Corona (within five feet and longer than 15 minutes)
- Coming from an area with an orange or red travel advice
Children can have themselves tested from 5 days after the first complaints of the infected person. If the test is
negative, the children are allowed to go to playgroup. Testing is of course not mandatory. If the child is NOT tested,
they are not allowed to come for 10 days.
In addition, we would also like to draw your attention to a number of other matters:
- We expect your child again on the days that you have a contract with us
- From next Monday we will no longer offer emergency accommodation, not even during the spring break
- We continue to strictly follow the rules of the RIVM (as stated on the National Government website)
- Bring and collecting: still outside, no parents on the group are allowed in
- If a child or employee is tested positive, the entire group must immediately be quarantined for 5 days
- As few people as possible are allowed in the games room
- Agreements will be made between the carers and the parent (s) / caregiver (s) to get used to new children
- The week of 15 to 20 February is spring break, when the playgroups are closed
As always, you can contact us for questions. We are happy to help you.
For additional information about the virus and all recent regulations, please also refer to our site.
In the confidence to have informed you sufficiently,
Mario Lamers
Director

Wij gaan zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. In onze Privacy Policy staat hoe wij dat doen. Deze vindt u op onze website. U verklaart met het ondertekenen van dit intakeformulier
kennis genomen te hebben van onze Privacy Policy en gaat akkoord met het verwerken van de ingevulde gegevens.
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