Regels en afspraken rondom corona
Het brengen van de kinderen








We vinden het fijn als u uw kind niet voor 14.25 uur brengt.
Ouders blijven buiten en houden daar de 1,5 m afstand in acht.
De deur gaat om 14.25 uur open.
Eén juf staat bij de buitendeur om de kinderen binnen te laten.
Als de kinderen binnen komen, hangen ze hun jas op de kapstok en mogen ze meteen hun
zendingsgeld in het busje doen.
Daarna kan het kind de handen ontsmetten bij de desinfectiezuil. Bij deze zuil staat altijd een
juf.
Na het desinfecteren van de handen stuurt deze juf het kind door naar de juiste groep. De juf
van de jongste groep wacht het kind bij de deur op.

Het halen van de kinderen




Ouders wachten hun kind(eren) buiten op.
De kinderen trekken zelf hun jas aan en gaan naar buiten.
De juf van de jongste groep loopt mee naar de buitendeur en helpt zo nodig de kinderen hun
jas aan te doen.

Het zondagsschooluur





Tijdens het zondagsschooluur mag er gezongen worden. We oefenen de psalm en zingen een
paar liederen.
De aanwezigheid van de kinderen wordt bijgehouden op een presentielijst.
De kinderen van de oudste groep nemen elke week een eigen Bijbel van thuis mee naar de
zondagsschool. We mogen de Bijbels die in Rehoboth liggen niet gebruiken.
De kinderen nemen iedere zondag hun zondagsschoolmap mee naar de zondagsschool.

Hygiëne





We vragen u of u uw kind thuis vast wilt laten plassen voor het naar de zondagsschool komt.
We dragen er zorg voor dat de zalen die we gebruiken vooraf, tijdens en na het
zondagsschooluur worden geventileerd.
Toiletten worden na gebruik gereinigd.
Tafels, stoelen en deurklinken worden na het zondagsschooluur gereinigd.

Gezondheid
We vragen u of u uw kind thuis wilt houden bij de volgende klachten:



Koorts vanaf 38 graden
Benauwdheidsklachten

Kinderen t/m 12 jaar met alleen verkoudheidsklachten mogen wel naar de zondagsschool komen.
Uw kind mag niet komen als:




Er een gezinslid koorts en/of benauwdheidsklachten heeft
U het coronavirus heeft en dit de afgelopen 7 dagen is vastgesteld
Een gezinslid het coronavirus heeft

Mocht u of een gezinslid positief getest worden, wilt u dit dan z.s.m. doorgeven aan Marlies Quik?

