Aan:

alle ouders en verzorgers van kinderen die gebruik maken van De Klim-op:
het ODC (locatie Harmoniepad, Wederiklaan, Oosterholtseweg), de onderwijs groepen,
het logeerhuis, de BSO, de EZO, de zaterdag- en zondagopvang, SamSam, Okidoki en
de gezinsondersteuning.

Betreft:

Berichtgeving vanuit De Klim-op n.a.v. de aangekondigde Lockdown

Datum:

19 december 2021

Beste ouders, verzorgers,
Op zaterdagavond 18 december 2021 heeft er een persconferentie plaatsgevonden met Mark Rutte,
Hugo de Jonge en Jaap van Dissel. Het aantal coronabesmettingen is nog altijd hoog en er zijn veel
zorgen over een nieuwe en besmettelijkere versie van het coronavirus (omikron). Er is een lockdown
aangekondigd vanaf zondag 19 december 2021, tenminste durend tot en met vrijdag 14 januari 2022.
Vanmiddag heeft het landelijk beleidsteam van Philadelphia een overleg gehad over welke maatregelen
gedurende de periode van lockdown gelden binnen Philadelphia. Via deze brief informeren we u over
de besluiten die genomen zijn.
Philadelphia heeft besloten dat:


De Orthopedagogische Centra (ODC) open blijven tot aan de kerst (tot en met 24 december 2021).
Hierbij inbegrepen zijn de groepen OkiDoki, SamSam en LINQ. Daarna sluiten de ODC’s voor
tenminste één week (tot 3 januari 2022) en mogelijk twee weken (tot 10 januari 2022). In de loop
van komende week verwachten we te kunnen communiceren of we in aanvulling op onze reguliere
sluiting tussen Kerst en Oud & Nieuw een week langer dicht zullen blijven;



De opvangvormen (BSO+, EZO, vakantieopvang, zaterdag- en zondagopvang) sluiten tot in ieder
geval 10 januari 2022;



Ons logeeraanbod (logeerhuis Kamerfoelie, logeren te Lemele, logeren te Beetsterzwaag) sluit tot
nader order;



De ambulante zorg thuis (gezinscoaching en gezinsondersteuning) loopt door met inachtneming
van alle maatregelen én het gebruik van een mondneusmasker wanneer ondersteuning binnen
anderhalve meter geboden moet worden. In overleg kan ervoor gekozen worden ondersteuning
thuis minder vaak te plannen of korter te laten duren. Ook kan ervoor gekozen worden
ondersteuning middels beeldbellen aan te bieden, al dan niet in combinatie met bezoek aan huis.

Voor scholen en reguliere vormen van kinderopvang geldt dat de rijksoverheid van hen verwacht dat zij
noodopvang aanbieden. Philadelphia biedt geen onderwijs of reguliere opvang, wij zijn daarom niet
gehouden aan de richtlijnen die voor scholen of opvangorganisaties gelden. In een uitzonderlijk geval
onderzoeken we of we noodopvang mogelijk kunnen maken. Daartoe is tenminste noodzakelijk dat
ouders in een door de overheid aangewezen cruciaal beroep werken en aantoonbaar niet zelf voor
opvang kunnen zorgen. Indien van toepassing kunt u contact opnemen met de bij uw kind betrokken
(coördinerend) begeleider om uw situatie door te spreken. De (coördinerend) begeleider zal in overleg
met het management een besluit nemen.

Overige maatregelen
We herhalen in deze brief een aantal maatregelen die de komende tijd belangrijk blijven en scherpen
een aantal maatregelen aan. We hopen met de getroffen maatregelen de kans op besmettingen en/of
clusteruitbraken zoveel mogelijk te beperken. Hieronder een overzicht:


We blijven bij covid-19-gerelateerde klachten thuis. Het beleid is dat er een PCR-test bij de GGD
wordt afgenomen en de uitslag in quarantaine wordt afgewacht: dit geldt voor medewerkers en ook
voor kinderen. Uiteraard kunnen ouders ervoor kiezen kinderen niet te laten testen. Op dat moment
gelden de geldende richtlijnen van het RIVM en duurt de quarantaineperiode langer. Een zelftest is
bedoeld voor preventief gebruik en volstaat niet wanneer er sprake is van covid-19-gerelateerde
klachten;



In de gangen binnen onze locaties dragen we een mondneusmasker, dit geldt ook voor elke
volwassene (medewerker, ouder en bezoeker) die bij ons te gast is;



Onze collega’s die een ondersteunende rol hebben, hun werk in principe vanuit huis kunnen doen
en die geen direct contact met de kinderen hebben werken tot in ieder geval 14 januari 2022 vanuit
huis;



Besprekingen vinden in de periode tot en met 14 januari 2022 niet meer live, maar online plaats;



We zijn terughoudend met het organiseren van activiteiten waarin kinderen en medewerkers in
grotere en samengevoegde groepen dicht op elkaar samen komen. Helaas zal om die reden de
kerstviering komen te vervallen.

De huidige afspraken rondom het halen en brengen van kinderen blijven van t oepassing:






Harmoniepad: de kinderen van de groepen Oranje Tulp, Gele Zonnebloem, Paarse Krokus en Witte
Waterlelie kunnen via de kleine pleintjes aan de voorzijde van het pand gebracht en gehaald
worden;
Harmoniepad: voor de andere groepen (Blauwe Korenbloem, Groene Klaver, Roze Anemoon,
Rode Roos) en het logeerhuis geldt dat ouders en busbegeleiders via de hoofdingang naar binnen
kunnen;
Voor de overige locaties gelden de op locatie geldende spelregels, stem daarover gerust met
betrokken begeleiding af.

We bevinden ons in een uitzonderlijke situatie. We vinden het buitengewoon spijtig een stap terug te
moeten doen en betreuren de impact die deze stap heeft. We blijven hoopvol en koesteren wat mooi en
goed is. We zetten ons in onze zorg en begeleiding met plezier en gezondheid te blijven bieden.
Wanneer u vragen heeft of door wil praten over dit bericht: laat u dat dan weten aan de bij uw kind
betrokken (coördinerend) begeleider(s)?
Hartelijke groet, mede namens de collega’s binnen De Klim-op,
Albert Meijer Keizer & Petra Meijer Van Den Dragt
Manager Zorg & Begeleiding
Cluster Intensieve Zorg – Kind & Jeugd
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