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Juli 2020 - Protocol (versie 1.0) m.b.t. kinderoppas
Dankbaar zijn we dat, nadat het een lange periode niet mocht, er wat meer ruimte is gekomen voor
activiteiten waardoor ook kinderoppas weer tot de mogelijkheden behoort.
Het blijkt dat het houden van de anderhalve meter afstand voor kinderen en jongeren van onder de
18 jaar geen gevaar oplevert en vandaar is deze regel dan ook niet meer van toepassing voor deze
categorie. Het is dan ook de bedoeling om voor de zowel de morgendienst als ook voor de
middagdiensten oppas te verzorgen
Om alles in goede banen te leiden, rekening houdend met het protocol en de adviezen van onze
landelijke Hersteld Hervormde Kerk, zijn voor onze gemeente de onderstaande regels opgesteld ten
behoeve van de kinderoppas.
Als basis voor deze voor dit protocol gelden de voorwaarden gesteld in het meest recente
plaatselijke protocol die u op de site van onze kerk www.hhgelspeet.nl kunt raadplegen en die ook
ter inzage ligt bij de koster.
Een van de voorwaarden is dat er, waar dan ook, geen opstoppingen mogen ontstaan waarbij de 1,5
meter richtlijn niet kan worden gewaarborgd. Dit is gezien de extra verkeersstromen die ontstaan bij
de kinderoppas wat complexer en daarvoor gelden dan ook de volgende richtlijnen.
Binnenkomst:
Ouders gaan met hun kinderen via de linker hoofdingang van de kerk naar binnen. In zaal 5 worden
zij dan met hun kind door de kinderoppassers opgevangen.
In deze zaal kan men de kinderen hun jas uitdoen, ook kunnen daar de kinderwagens / buggy’s
worden gestald.
Vervolgens lopen de ouders, weer rekening houdend met de 1,5 meter, gelijk binnendoor naar
zaal 6, steken de gang over en gaan dan via de zijingang van de kerkzaal naar binnen. Om geen
andere bezoekers tegen te komen graag gelijk het eerste looppad rechts nemen waar de aanwezige
(hulp)koster u een plaats toe zal wijzen. Indien gewenst kunt u ook doorlopen naar achteren en,
rekening houdend met de 1,5 meter, u aansluiten bij de binnenkomende bezoekers.
Einde dienst - verlaten van de kerkzaal
De ouders die hun kind op gaan halen verlaten eerst de kerk via één van de drie hoofduitgangen.
Zij lopen dan om de kerk heen en gaan dan via de achteringang naar zaal 6 en halen daar hun kind
op. Men loopt dan door naar zaal 5 waar de jas etc. wordt aangetrokken en verlaten de kerk dan
weer via de hoofdingang.

Contact / vragen
Heeft u vragen over het voorgaande dan kunt u, bij voorkeur per mail, contact opnemen met een van
de onderstaande personen:
Koster G.vd Zande
email: koster@hhgelspeet.nl
mobiel: 06 29 43 29 01
Kerkvoogd C. van Asselt: email: cvanasselt@hhgelspeet.nl Mobiel: 06 20 00 56 10
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