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Ouder(s)/verzorger(s) van PCO Gelderse Vallei
Corona Crisis Team PCOGV
05-02-2021

Onderwerp: Vervolg berichtgeving opening kinderdagopvang en basisscholen
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Vanaf 8 februari a.s. mogen de scholen en de kinderdagverblijven weer volledig open. Daar zijn we
blij mee. Het is het beste voor kinderen, ouders en leraren om weer het gewone ritme op te pakken.
Zo komen we weer dichter bij ons ‘gewone leven’. We kijken er enorm naar uit.
Risico’s zijn er echter ook. De besmettingscijfers lijken zich redelijk gunstig te ontwikkelen. Langzaam
worden steeds meer mensen gevaccineerd. Toch moeten we ons volgens (demissionair) ministerpresident Rutte ook schrap zetten voor een derde golf. Dit komt door onder andere de
besmettelijker Britse variant van het Covid-19 virus.
Ook op scholen en kinderdagverblijven zijn deze besmettingsrisico’s aanwezig. We doen er alles aan
zowel de gezondheid als het welbevinden en ook de ontwikkeling van de kinderen in het oog te houden. Toch kunnen we niet voor 100% garanderen dat we altijd onderwijs of noodopvang op locatie
kunnen bieden, bijvoorbeeld als gevolg van een groepsquarantaine of een zieke collega.
In deze brief informeren we u over welke richtlijnen en maatregelen we toepassen om de besmettingsrisico’s zo laag mogelijk te houden. Deze nieuwe richtlijnen zijn per 8 februari van kracht. Dit zijn
de belangrijkste richtlijnen vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:
•
•
•
•
•
•

Gespreide haal- en brengtijden en pauzes; de locatie informeert u hierover;
Ouders blijven bij het halen en brengen het gebouw, komen alleen en hen wordt dringend
geadviseerd afstand te houden en een mondkapje te dragen;
Kinderen uit groep 5 t/m 8 komen zoveel mogelijk zelf naar school;
Er wordt in groep 4 t/m 8 zoveel mogelijk in (werkbare) vaste groepen gewerkt;
Kindcentra krijgen het dringende advies om leerlingen van groep 7 en 8 en personeelsleden
een (zelf meegebracht) mondkapje te laten dragen buiten de groep;
Bij een besmetting gaat de hele groep 5 dagen in quarantaine. Bij een negatieve test kunnen
kinderen na 5 dagen weer naar het kindcentrum komen. Als er niet getest wordt, moet het
kind 5 dagen extra in quarantaine blijven. Wanneer een gehele groep in quarantaine moet,
wordt waar mogelijk overgeschakeld naar thuisonderwijs.

•

Er komen sneltesten voor personeel met klachten, of personeelsleden die in contact zijn geweest met een besmet persoon

Iedere locatie probeert deze richtlijnen zoveel mogelijk toe te passen, bij wat past bij de locatie en de
situatie op de locatie.
De buitenschoolse opvang blijft vooralsnog gesloten. Alleen voor ouders in cruciale beroepen, die
een BSO-contract hebben bij KC Kon. Juliana (PCOGV), is vanaf volgende week de mogelijkheid om na
schooltijd van de BSO-noodopvang gebruik te maken. Voor 8 t/m 12 februari is de inventarisatie voor
de behoefte aan noodopvang al gedaan.
Wanneer u tijdens de sluiting van opvang en onderwijs geen gebruik maakte van BSO-noodopvang
van PCOGV, maar er wel recht op heeft, kunt u dat alsnog aanvragen. Om uw zoon/dochter aan te
melden (op de dagen dat u een contract hebt), kunt u een e-mail sturen naar directie.kj@pcogv.nl .
Aanmelden kan tot zaterdag 06-02-2021 12.00 uur.
Voor de periode van 15 februari t/m 5 maart gaan we deze inventarisatie nog doen. Ouders met een
BSO-contract ontvangen hierover later een bericht.
De BSO-noodopvang zal plaatsvinden op de eigen kindcentrumlocatie, dus daar waar de kinderen
overdag naar school gaan. Over de BSO-noodopvang van andere aanbieders ontvangt u van de aanbieder zelf informatie.
We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Wanneer we samen ons best doen om ons
te houden aan de richtlijnen, bieden we de kinderen, u en onszelf een zo veilig mogelijke leer- en
werkomgeving. En mochten we onverhoopt toch in de situatie komen dat we aanpassingen moeten
doen, dan rekenen we op uw begrip en flexibiliteit. Alvast heel erg bedankt voor uw vertrouwen en
uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
Namens het CCT-Team
Tjerk Deuzeman
Directeur-bestuurder

