‘Coronaplan’ Frank voor ’t Hekke - Pedagogiek op maat!
Samenvatting maatregelen voor ouders / klanten.
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1. Algemene maatregelen geldend voor heel Nederland.
De landelijke adviezen in algemene zin worden toegepast en zijn / blijven leidend:

2. Specifieke maatregelen voor mijn bedrijf.
-

-

-

Vanaf 11 maart 2021 hervat ik mijn activiteiten voor kinderen, mits algemene en specifieke
maatregelen (kunnen) worden gevolgd.
Per feestje mogen maximaal twee extra volwassenen (doorgaans ouders) op het terrein.
Uitgenodigde kinderen kunnen op twee manieren naar het terrein komen;
o 1. Ouders van het jarige kind zorgen voor gezamenlijk vervoer naar het terrein.
o 2. Ouders van uitgenodigde kinderen wordt gevraagd hun kind af te zetten bij het
terrein volgens het ‘kiss and ride’ principe. Ouders zetten hun kind dus af, maar
stappen zelf niet uit de auto en rijden door zodra het kind uitgestapt is.
Bij aankomst op het terrein en voordat kinderen en volwassenen weer naar huis gaan worden
de handen gewassen met desinfecterende handgel.
Uitgenodigde kinderen en leden van het gastgezin komen alleen naar het terrein indien zij
volledig klachtenvrij zijn. Ouders van het gastgezin controleren dit één dag van te voren en
Frank voert “screening” uit bij het gastgezin en ter controle of de uitgenodigde gezinnen zijn
bevraagd over de gezondheidstoestand van de kinderen en het gezin.
Voor kinderen met zéér milde klachten heb ik een zelftest beschikbaar, zodat zij alsnog
kunnen deelnemen als de uitslag hiervan negatief is.
Ik vraag jullie je verantwoordelijkheid te nemen om er samen een veilig feestje van te
kunnen maken.
Wij als volwassenen zullen uiteindelijk knopen moeten doorhakken en verantwoordelijkheid
moeten dragen voor het beoordelen van de gezondheid van onszelf en de kinderen. Last
minute alsnog afmelden van een kind is uitermate vervelend voor het kind, maar altijd nog
minder pijnlijk dan wanneer blijkt dat een kind ‘ongeoorloofd’ aanwezig is. Uiteindelijk zal ik
dan namelijk mijn eindverantwoordelijkheid móeten nemen en het kind ter plekke de toegang
moeten weigeren, iets waar wij als volwassenen te allen tijde kinderen voor zouden moeten
willen beschermen.

Vragen, twijfel of opmerkingen? Neem contact met mij op!

