
 
Beste ouders/verzorgers van Kindcentrum De Vlieger, 
 
Het kabinet heeft het besluit genomen dat vanaf 25 februari de meeste coronamaatregelen komen te 
vervallen. Deze brief is een aanvulling op de brief over de coronaversoepelingen van 18 februari 2022. Vanaf 
maandag 7 maart wordt de school op een aantal momenten weer opengesteld.  
 
Rust en zelfstandigheid 
De kinderen zijn de afgelopen periode gewend geraakt aan de huidige manier van halen en brengen. Het 
zelfstandig naar binnen gaan en de rust in de school worden als prettig ervaren en zorgt voor een positieve 
ontwikkeling bij de kinderen. De verbinding met ouders wordt gemist. Na de ervaringen van het openstellen 
van de school in het najaar 2021, kiezen wij voor een passend vervolg.  
Bij het openstellen van de school gelden een aantal voorwaarden. Lees deze brief daarom goed door.  
 
Wat gaat er veranderen vanaf maandag 7 maart? 

• Op maandag, woensdag en vrijdag zijn ouders tussen 8:15-8:25 uur welkom in de school om kinderen 
naar de klas te brengen. We houden zoveel mogelijk dezelfde in- en uitgangen aan voor de groepen. 
Ouders met meerdere kinderen kunnen de hoofdingang gebruiken.  

• Het ophalen gebeurt op dezelfde wijze. De kleuters gaan 5 minuten eerder uit. Kinderen worden 
buiten de hekken van de school gebracht op de bekende ophaalplekken.  

• Ouders die de kinderen vanuit de BSO komen ophalen, blijven wachten in de gang bij de hoofdingang. 
Een medewerker van de BSO zorgt er voor dat jullie zoon/dochter naar je toe komt. Op maandag, 
dinsdag en donderdag zijn de kinderen tussen 17:00-17:30 uur buiten voor het ophaalmoment.  

• Alle ouders van de kinderopvang 0 – 4 jaar maken gebruik van de achteringang van school. Hier is ook 
een bel aanwezig voor momenten waaruit veiligheidsvoorschriften de deur dicht is.  

• Ouders van de dagopvang mogen op alle dagen de kinderen weer brengen en halen in de groep. Er 
vindt vervolgens een gepaste overdracht plaats.  

• Ouders van de peuteropvang mogen op alle ochtenden de kinderen brengen in de school. 
 
Belangrijke voorwaarden bij het brengen:  

• Kinderen worden gebracht door één ouder/verzorger. 

• Hou het brengmoment kort en ga vervolgens direct via dezelfde route weer naar buiten. 

• Wij starten om 8:30 uur met het dagprogramma. Het brengmoment vindt plaats tussen 8:15-8:25 uur.  

• De leerkracht of pedagogisch medewerker is aanwezig voor de ontvangst en het zien van de kinderen. 
Wil je iets afstemmen of overleggen? Gebruik zoveel mogelijk de ouderapp of plan een afspraak in.  

 
Voor de meivakantie evalueren wij deze opzet. Wij zijn blij iedereen weer te kunnen verwelkomen op 
Kindcentrum De Vlieger.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het team van Kindcentrum De Vlieger, 
 
John Berendsen 
Directeur Kindcentrum De Vlieger 


