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Corona-maatregelen

Agenda
2 nov.
3 nov.
4 dec.
8 dec.
10 dec.
17 dec.

Steeds vaker krijgen wij vragen of kinderen wel/niet
naar school mogen komen als een familielid positief
is getest op corona. Wij merken dat elke situatie
anders is en dat hierin het advies van de GGD
leidend is.
In de basis gelden de volgende regels:

Allerzielenviering
Start nieuw thema Blink
Sinterklaas op De Schakel
MR vergadering
Spreekuur GGD
Kerstviering

Gezocht: vrijwilligers TSO De Schakel
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers voor de
tussenschoolse opvang op de Schakel, ook wel
bekend als het
'overblijven'.
Kinderopvang Pippi biedt
TSO aan op: maandag,
dinsdag en donderdag
in drie verschillende
groepen: groep 1-2, groep
3-4 en groep 5-8. Als TSO
leiding help je kinderen bij
de lunch, maar ook help je mee om toezicht te
houden op het speelterrein. Achteraf ruimen we
samen de gebruikte spullen op.
Als TSO vrijwilliger krijg je veel liefde en aandacht
van de kinderen. Je wordt ondersteund door een
coördinator, die je kan helpen bij vragen en advies.
Je werkt in een team van vrijwilligers, die allemaal
liefde hebben voor hetzelfde: het werken met
kinderen en jongeren.
Dus ben jij op maandag, dinsdag en/of donderdag
beschikbaar van 11.45 tot 13.15 uur? Houd je van
het werken met kinderen?
Dan zijn wij op zoek naar jou!

• Degene met corona gaat thuis in isolatie (dat
betekent zoveel mogelijk afstand houden van
huisgenoten). Lees de brief met leefregels.
• De rest van het gezin blijft 10 dagen thuis (in
quarantaine) vanaf het laatste risicovolle
contact, dus ook de kinderen.
• Wie klachten krijgt laat zich testen. Kinderen
die op de basisschool zitten hoeven niet getest
te worden als ze klachten hebben die passen
bij corona. Is uw kind erg ziek? Neem dan
contact op met de huisarts. Die kan besluiten
uw kind toch te testen

Zet je licht aan!
Op zondag 25 oktober is de wintertijd weer
ingegaan! De ANWB zet zich al jaren in voor
verkeersveiligheid. 67% van de Nederlanders heeft
wel eens een onveilige verkeerssituatie
meegemaakt door fietsers zonder licht. En de kans
op een aanrijding neemt met 20 procent af bij juiste
fietsverlichting. Goed idee dus, die fietslamp. Maar
dan moet je hem wel áánzetten.
Ook dit jaar wil de ANWB weer aandacht vragen
voor goede fietsverlichting, zodat uw kinderen veilig
en goed zichtbaar op de fiets naar school gaan. Zorg
dus dat de fietsverlichting van onze kinderen in
orde is!

Zou u graag willen helpen, maar past u al op uw
kind of kleinkind? Geen probleem! Neem dan even
contact met ons op.
Er staat een vergoeding van 10 euro per overblijfmoment tegenover.
Bent u degene die wij zo goed kunnen gebruiken?
Of wilt u eerst wat meer informatie?
Neem dan contact met ons op via: tso@kdvpippi.nl
of bel met 06-40709505!
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