Lieve ouders,

Naar aanleiding van de Corona persconferentie van afgelopen maandag
informeren wij jullie nog een keer over de richtlijnen bij Enjoy! en over de
personeelsbezetting de komende periode:
Mag ik mijn kind brengen bij verkoudheid
-

Zie bijgevoegde beslisboom om te bepalen of jouw kind wel of niet
naar de opvang kan

Brengen (herfstvakantie) ma-di-do
-

Gelieve niet naar binnen te komen
Op het buiten terrein van After School staan cirkels gemarkeerd.
Je verplaatst je van cirkel 5 naar 4 naar 3 naar 2 naar 1. In cirkel 1 wordt
je kind opgevangen door 1 van de begeleiders.
Graag te allen tijde 1,5 meter afstand proberen te houden

Brengen (herfstvakantie) en ophalen wo-vr
-

Gelieve niet naar binnen te komen
Je kunt via het fietsheuveltje op het buiten terrein (bij cirkel 2) naar
beneden lopen
Bij brengen wordt je kind bij de deur opgevangen. Bij ophalen zal je
kind naar de deur gebracht worden.
Via de trap aan de rechterkant kun je weer naar boven lopen (zie
looproute hieronder)
Graag te allen tijde 1,5 meter afstand proberen te houden

Foto: brengen en halen op woensdag en vrijdagen

Ophalen ma-di-do
-

Gelieve niet naar binnen te komen
Op het buiten terrein van After School staan cirkels gemarkeerd.
Je verplaatst je van cirkel 5 naar 4 naar 3 naar 2 naar 1. Je kind wordt
naar cirkel 1 gebracht door 1 van de begeleiders.
Graag te allen tijde 1,5 meter afstand proberen te houden

Overdracht
De overdracht zal soms nog niet gaan zoals voor Corona. Daarom informeren
wij jullie nogmaals dat jullie tussen 18.00 en 18.30 altijd even kunnen bellen
(06-51243882) voor een mondelinge overdracht mocht er behoefte zijn.
Uiteraard nemen wij contact op met jullie mocht het nodig zijn.
Personeelsbezetting
We worden ook in de kinderopvang geconfronteerd met de traagheid
rondom het testen op Corona.
Personeel met verkoudheidsverschijnselen moet soms bijna een week
wachten op een aanvraag en uitslag van een coronatest. Al die tijd zijn onze
medewerkers niet inzetbaar op de groep. Dat leidt tot uitdaging om de
bezetting rond te krijgen.
De herfst (en de daarbij horende verkoudheidsklachten) baart ons daarom
nog meer zorgen wat betreft de personeelsbezetting.
Uiteraard zullen we met man en macht het minimaliseren of in het uiterste
geval tijdelijk sluiten van groepen proberen te voorkomen, want we weten
wat de impact is op jullie als werkende ouders.
Mocht het onverhoopt toch voorkomen dat we minder kinderen kunnen
ontvangen in verband met de personeelsbezetting dan zullen we jullie daar,
in hoeverre dat kan, tijdig over informeren. Het kan helaas voorkomen dat de
beslissing last minute genomen moet worden en we jullie op de dag zelf pas
kunnen informeren.
Wij vragen jullie begrip in deze en jullie kunnen er vanuit gaan dat we bij
Enjoy! er met elkaar de schouders onder zetten zodat jullie kinderen bij ons
terecht kunnen.

Mochten er vragen zijn, stuur dan een email naar info@enjoy-amstelveen.nl

Met vriendelijke groet,
Danny Schouten

