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Amsterdam, 21-01-2022

Beste ouder(s) en verzorger(s),
Naar aanleiding van de laatste persconferentie, willen wij de
veranderingen van de maatregelen aan u door communiceren.
Per 18 februari:
De quarantaineperiode wijzigt van 7 dagen naar 5 dagen, waarbij
nog wel geldt dat je dan wel minimaal 24 uur klachtenvrij moet zijn.
Per 25 februari:
- De 1,5 meter maatregel komt te vervallen, ook vervallen looproutes
etc. Ook hiervoor geldt: de maatregel komt te vervallen, maar er
blijft nog wel een advies is om elkaar de ruimte te blijven geven.
- De mondkapjesplicht komt te vervallen. Daar waar mensen dat
prettig vinden of het heel druk is, is het advies wel om de mondkapjes
te dragen of in te zetten
De basisadviezen omtrent hygiëne (handen wassen, hoesten in
elleboog, etc) en testen bij klachten blijven gelden.
Dit betekend dat wij weer ouders op de groep mogen toelaten. De
ouders die geen rondleiding hebben gekregen tijdens het intake
gesprek mogen dit bij Zarana aangeven.
Bij de groep toppertjes is het inloop kwartiertje weer mogelijk. De
inloop is van 08.30 uur tot 08.45 uur. De groep lieverdjes heeft geen
inloop.

De koffieochtend (toppertjes) wordt weer fysiek op locatie
gehouden. Deze vind plaats op maandag ochtend van 09.45 uur tot
10.15 uur aan het begin van een nieuwe thema.
De eerstvolgende koffieochtend is op 28 februari.
Ook willen wij het volgende mededelen:
Per 5 maart zal onze lieve collega Busra stoppen bij Lieve Schoot. Zij
vindt het jammer dat ze ons moet verlaten, maar zij wil zich graag
verder ontwikkelen en zal hierdoor geen tijd meer hebben om bij ons
te blijven. Wij en de kinderen zullen haar enorm gaan missen!
Wij mogen wel een nieuwe collega verwelkomen! Halime is haar
naam en zal bij ons beginnen als de “derde leidster” bij de lieverdjes.
Zij is geëmigreerd van uit Turkije en heeft haar pedagogische
diploma ook daar behaald. Zij is momenteel de Nederlandse taal
aan het bemachtigen en wij willen haar een kans geven zich bij ons
verder te kunnen ontwikkelen.
Vanaf 22 maart zal Merve ook weer terugkomen van haar
zwangerschapsverlof.
Met vriendelijke groet,

Team Lieve Schoot

