NIEUWSBRIEF
Maart 2021
Al een jaar is ons leven in de ban van Corona.
Zeker nu het aantal besmettingen bij ons in de Noordkop snel oplopen worden ook wij steeds meer
geconfronteerd met het virus.
Hierdoor zijn veel kinderen of zelfs hele groepen thuis. (Basis) scholen worden gesloten….het is lastig
voor ons allemaal.
Verderop in deze nieuwsbrief nog een aantal aandachtspunten in verband met de Coronamaatregelen.
Ondanks de Coronacrisis gaat de bouw van ons nieuwe onderkomen wel door. De afgelopen maanden
is het voormalig pand van het casino van binnen en buiten gesloopt om er onze droomlocatie van te
gaan maken. Zie de foto’s elders in deze nieuwsbrief.
Vanaf half april zal er gestart worden met de opbouw van de locatie. Er wordt uitgegaan van een
bouwduur van 10 weken. Eind juni zal het pand dan ook grotendeels klaar zijn. Naar verwachting
starten we direct na de zomervakantie in de nieuwe locatie.
In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u een plattegrond van de nieuwe locatie.

Oudercommissie
Wij hechten veel waarde aan ouderparticipatie en inbreng van de oudercommissie. Samen met hen
heeft WereldwijZ al veel dingen bereikt.
Met de verhuizing op komst en de daarbij horende beleidszaken en protocollen is de rol van de
oudercommissie heel belangrijk.
Wilt u meedenken over het nieuwe kindercentrum, heeft u misschien al mooie ideeën of (praktische)
tips? Meldt u dan aan bij de oudercommissie zodat we samen tot een prachtig eindresultaat komen
voor de kinderen! ocwereldwijz@gmail.com

Vakantie en vrije dagen maart-april-mei
2e Paasdag
Meivakantie
Hemelvaartsdag

Maandag 5 april 2021
WereldwijZ voor alle groepen gesloten
26-04-2021 t/m 07-05-2021,
peuterspeelgroep gesloten
Donderdag 13 mei 2021
WereldwijZ voor alle groepen gesloten

Corona
Nu corona zo heftig toeslaat in Den Helder willen we u vragen extra voorzichtig te zijn.
We zien dat, ongemerkt, een aantal maatregelen niet zo nauw genomen meer worden.
- Blijf buiten bij de voordeur als u uw kind komt brengen of halen;
- Komt u toch binnen, doe dan een mond-neusmasker op;
- Wanneer uw kind klachten heeft, raadpleeg dan de beslisboom 0 jarigen t/m groep 8;
- Wanneer uw kind van de basisschool opgehaald moet worden vanwege klachten of omdat de
groep van uw kind sluit of de school sluit, mag uw kind ook niet bij ons op de BSO komen.
Basisscholen en kinderopvang hanteren dezelfde beslisboom en GGD adviezen.

Sloopwerkzaamheden

Met groot materieel wordt
er gesloopt

Waar de tuin en BSO 8+ ruimte
komen is hier al goed zichtbaar

Deze gevel wordt vervangen
door een glazen pui met deuren

De kinderen vonden het allemaal
reuze-spannend

