7 februari, 2021
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Zoals in een eerdere berichtgeving vermeld waren wij nog in afwachting van informatie vanuit de
overheid betreffende het ‘snotterbeleid’ rondom Covid-19. Inmiddels hebben wij daar meer
duidelijkheid over ontvangen en informeren wij u hier graag over. Onderstaande adviezen worden
regelmatig geëvalueerd en op basis van ontwikkelingen zo nodig aangepast.
Wanneer mogen kinderen met klachten naar De Peuterhoek en wanneer moeten kinderen
thuisblijven?
Kinderen mogen komen:
- met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn);
- als ze af en toe hoesten,
- met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts en/of
benauwdheid.
Kinderen moeten thuisblijven bij:
- verergering van klachten met hoesten, koorts en/of benauwdheid, of als zij getest gaan
worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat. Een kind met deze klachten dat niet is
getest, mag weer komen als zij 24 uur geen klachten meer hebben en naast
verkoudheidsklachten verder niet ziek zijn of na een negatieve testuitslag.
- als iemand in het huishouden van het kind naast milde coronaklachten ook koorts (38°C of
hoger) en/of benauwdheidsklachten heeft. (Als betreffende persoon negatief getest is voor
COVID-19 mag uw kind weer komen.)
- als iemand met klachten in het huishouden van de kinderen getest is voor COVID-19 en een
positieve testuitslag heeft, dan zijn de adviezen van de GGD over de te nemen maatregelen
leidend. Kinderen zullen dan thuis in quarantaine moeten blijven.
Quarantaine broer of zus
Als een broer of zus in quarantaine moet omdat uit bron- en contactonderzoek is gebleken dat hij/zij
in nauw contact is geweest met een positief getest persoon, mag uw kind gewoon naar De
Peuterhoek komen. Voorwaarde is wel dat zij niet zijn blootgesteld aan de positief geteste persoon.
Als de broer of zus vervolgens klachten van koorts of benauwdheid ontwikkelt of positief wordt
getest, mag dit broertje/zusje niet meer naar De Peuterhoek komen.
Halen of brengen door ouders/verzorgers
Een ouder mag kinderen niet zelf halen of brengen als er sprake is van corona-gerelateerde klachten
en/of als diegene wacht op de testuitslag. De ouder moet dan thuisblijven.
Terugkeren uit risicogebieden
Ouders/kinderen die terugkeren uit een land of een gebied met een oranje of rood reisadvies
vanwege Covid-19, geldt het dringende advies om bij thuiskomst 10 dagen in quarantaine te gaan.
Dit geldt ook als het reisadvies tijdens de reis is veranderd naar oranje of rood. Vanaf de 5e dag kan

getest worden op COVID-19. Als de testuitslag negatief is, dan hoeft de quarantaineperiode van 10
dagen niet afgemaakt te worden. Het is van belang om ook daarna alert te blijven op klachten en om
opnieuw te testen als zich toch klachten ontwikkelen.
In geval van besmetting/quarantaine
In het geval van een positieve besmetting onder medewerkers of kinderen op De Peuterhoek volgen
we de instructies van de GGD. U kunt uw kind laten testen* op COVID-19 vanaf de 5e dag na het
laatste risicovolle contact met de besmette persoon, ook als het kind geen klachten heeft. Is de
uitslag negatief? Dan hoeft de quarantaineperiode van 10 dagen niet afgemaakt te worden. Het is
van belang om ook daarna alert te blijven op klachten.
*Wij (of de GGD) zullen u niet verplichten tot het laten afnemen van een Covid-19 test bij uw kind.
Dezelfde Covid-19 maatregelen als voor de lockdown
Dit houdt o.a. in dat de haal- en brengwijze zal worden voortgezet met een zogenoemd “buiten de
deur beleid”. Let hierbij weer op de aangebrachte markeringen en het houden van de 1,5 m afstand
tot elkaar en de leidsters. Wanneer u een mededeling of vraag heeft voor de leidster kunt u dit
telefonisch, per email of via een whatsapp bericht versturen tel.nr.: 06-52261889.
Er mag maximaal 1 volwassene per kind komen en wanneer er (noodzakelijk) andere kinderen
meegaan wilt u dan gebruik maken van een kinderwagen of uw kind aan de hand houden omdat
deze kinderen niet op het plein mogen rondlopen.
Naast ons huidige hygiëne-beleid voor COVID-19 blijft er extra tijd besteed worden aan het
schoonhouden van onze locatie en het aanwezige speelmateriaal.
We zullen nog moeten wachten met het opstarten van de peuterdans. Wanneer dit weer mogelijk is
krijgt u daar automatisch een bericht van.
Het blijft een vervelende situatie waar we ons in bevinden maar met elkaar moet het weer lukken
om daar een weg in zien te vinden. Ik hoop dat u begrip blijft houden voor de huidige maatregelen
rondom Covid-19 en hier weer op een zorgvuldige manier mee om gaat. Op deze manier kunnen wij
de veiligheid van ons allemaal zoveel mogelijk waarborgen.
Wij kijken er naar uit om u en de kinderen vanaf maandag weer te ontmoeten!
Met vriendelijke groet,
Jenny Dieterich

