28 april 2020

Lieve ouders,
Op maandag 11 mei openen wij onze deuren weer! In verband met de planning in
deze bijzondere tijd vragen we jullie aan te geven of jullie kinderen weer komen spelen
in de periode van 11 t/m 20 mei 2020.

Enjoy! Daycare
Onze 0 tot 4 jarigen zijn van harte welkom op de contractdagen. Als je in de periode
van 11 t/m 20 mei 2020 gebruik wil maken van Enjoy! Daycare dan mag je je kind(eren)
aanmelden voor 4 mei via administratie@enjoy-amstelveen.nl

Enjoy! Preschool
Ook onze lieve kindjes van Preschool zijn welkom op de contractdagen. Als je in de
periode van 11 t/m 20 mei 2020 gebruik wil maken van Enjoy! Preschool dan mag je je
kind(eren) aanmelden voor 4 mei via administratie@enjoy-amstelveen.nl

Enjoy! After School
Wanneer is je kind welkom bij After School?
Op de dagen dat je kind naar school gaat is je kind welkom bij After School.
Op de andere dagen kunnen wij helaas geen opvang bieden.
Voorbeeld: gaat je kind normaal gesproken op de maandag en dinsdag naar After
School! en nu alleen op de donderdag en vrijdag naar school, dan is je kind bij ons
welkom op donderdag en vrijdag.
Let op: meer dagen afnemen dan in je contract vermeld staat is in verband met het
waarborgen van de richtlijnen en de planning van het personeel niet mogelijk.
Noodopvang
Voor kinderen met ouders in de cruciale beroepen is Enjoy! After School nog steeds
beschikbaar. Ook op de dagen dat de kinderen niet naar school gaan.
In alle gevallen vragen we jullie voor 4 mei het volgende door te geven via
administratie@enjoy-amstelveen.nl:

-

-

Naam en achternaam kind(eren)
Wat zijn de reguliere contractdagen (bijvoorbeeld de maandag en de
dinsdag)?
Naam van de school en de schooltijden ivm ophalen.
Welke dag(en) in week 20 wil je bij After School afnemen?
o Maandag 11 mei 2020
o Dinsdag 12 mei 2020
o Woensdag 13 mei 2020
o Donderdag 14 mei 2020
o Vrijdag 15 mei 2020
Welke dag(en) in week 21 wil je bij After School afnemen?
o Maandag 18 mei 2020
o Dinsdag 19 mei 2020
o Woensdag 20 mei 2020
o Donderdag is Hemelvaartdag en is Enjoy! gesloten
o Vrijdag 22 mei 2020

Op de volgende dagen is Enjoy! gesloten:
o
o

Dinsdag 5 mei
Donderdag 21 mei

Wij hanteren nog steeds de richtlijnen van de RIVM (www.RIVM.nl) en zullen in de
volgende nieuwsbrief meer vertellen over de aanpassingen binnen Enjoy! om de
richtlijnen te kunnen volgen.

De volgende maatregelen blijven van kracht:
•

•
•
•
•
•

•

Kinderen met de volgende luchtwegklachten blijven thuis
o Neusverkoudheid
o Hoesten
o Moeilijk ademen/benauwdheid
Kinderen met koorts boven 38 graden Celsius blijven thuis
Kinderen mogen pas weer naar Enjoy! als zij 24 uur geen klachten meer hebben
Als iemand in het huishouden van het kind koorts boven 38 graden Celcius en/of
benauwdheidsklachten heeft, blijft het kind ook thuis
Als iedereen in het huishouden van de kinderen 24 uur geen klachten heeft,
mogen de kinderen weer naar de opvang
Als iemand in het huishouden van de kinderen getest is voor COVID-19 en
positief, moeten kinderen wachten tot die persoon 24 uur klachten vrij is en dan
14 extra dagen thuisblijven
Bij koorts (vanaf 38 graden Celcius) blijft iedereen in het huishouden thuis

Lieve groet
Team Enjoy!

