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In onze brief d.d. 4 februari 2021 informeerden we u over de heropening van onze
kindcentra en de gevolgen voor een groep wanneer een medewerker of kind uit de

IBAN

groep positief getest is op COVID-19.
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In deze brief willen we verder ingaan op de groepsquarantaine en de communicatie
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hierover vanuit uw kindcentrum.
Quarantaine groep
Indien iemand bij uw kind in de groep positief getest is op COVID-19, worden alle
kinderen én de medewerker van die groep aangemerkt als een nauw contact en gaan
uw kind, de medewerker en overige groepsgenoten in thuisquarantaine. In dit bericht
van het RIVM leest u wat de thuisquarantaine voor uw kind en de overige gezinsleden
betekent.
Communicatie vanuit kindcentrum
Op alle kindcentra worden de strenge maatregelen voor onderwijs en kinderopvang
vanuit onze overheid nageleefd. Door het strikt opvolgen van deze maatregelen worden
alleen de kinderen uit de groep van iemand die positief getest is op COVID-19 als
nauwe contacten aangemerkt. Om deze reden ontvangt u alleen een brief vanuit het
kindcentrum wanneer in de groep van uw kind(eren) sprake is van COVID-19.
Hier leest u meer informatie over de kinderen buiten de groep.
Meer informatie of vragen?
We begrijpen dat besmettingen binnen het kindcentrum bezorgdheid en vragen bij u
kunnen oproepen. Met al uw vragen over COVID-19 kunt u terecht bij de GGD.
Algemene informatie over het coronavirus kunt u vinden op
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemenecoronaregels/thuisquarantaine/quarantaine-gezinnen-met-kinderen
Ook kunt u telefonisch terecht bij het publieksinformatienummer: 0800-1351.
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Tot slot
Alleen samen krijgen we corona onder controle. We vragen dan ook aan alle
ouder(s)/verzorger(s) om mee te werken aan de maatregelen die nodig zijn om ervoor te
zorgen dat we de kinderen op onze kindcentra kunnen blijven ontvangen.
Met vriendelijke groet,

Bert Dekker
Directeur Bestuurder

2

