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Hallo allemaal, 

Hierbij een korte nieuwsbrief. Vooral in het teken van Corona.  Een speciaal welkom voor 

nieuwe kinderen/jongeren, ouders/verzorgers hiervan en nieuwe collega’s! 

Update Corona 
Wat blijft dit een lastige tijd waar we allemaal direct of zijdelings mee te maken hebben. 

Iedereen op zijn eigen manier.  

Hoe gaan wij hier mee om? 

Inmiddels komen veel medewerkers alweer in aanmerking voor een (vrijwillige) 

boosterprik en de aanvraag hiervoor is alweer in volle gang. Op de boerderij wordt er 

voortdurend getest. De medewerkers is verzocht om regelmatig preventief te testen, bij 

twijfel extra vaak, en bij klachten uiteraard bij de GGD een officiële PCR test af te 

nemen. Verder hanteren wij de geldende richtlijnen ( zie hieronder). 

Vanaf december willen we u vragen om uw kind (vanaf 8 jaar) twee keer in de week 

thuis preventief te testen.  Zo willen we (net als in het onderwijs) er samen met u voor 

zorgen dat we de zorg kunnen blijven leveren die u van ons gewend bent. We beseffen 

ons dat de kosten van deze testen in sommige gevallen (te) hoog op kunnen lopen. 

Wanneer u financieel hiertoe niet de ruimte heeft dan kunt u een mailtje sturen naar 

zorgboerderijzoetermeer@swaenensteyn.nl , dan kunnen wij kijken of, en hoe we u 

hierin tegemoet kunnen komen .  

Bij twijfel kunnen we besluiten om uw kind te vragen een zelftest op de boerderij te 

doen,  of u te berichten dat uw kind opgehaald dient te worden. 

Klik HIER voor de meest recente beslisboom. Ook nog als bijlage aan de mail 

toegevoegd. Twijfel je of je zoon/dochter wel of niet mag komen overleg dan even met 

ons! Let op! De beslisboom geldt ook als je klachten hebt en niet alleen als je in 

contact bent geweest met iemand met Corona! 

 

Iedereen vanaf 4 jaar: 

Iedereen vanaf 4 jaar blijft thuis en laat zich testen als zij nauw contact hadden met 

iemand met corona. Of als zij door de GGD als nauw contact zijn aangewezen wanneer 

zij op de kinderopvang of de basisschool contact hadden met iemand met 

corona. Kinderen tot 13 jaar die in dezelfde groep zitten als een besmet kind of 

medewerker hoeven niet per definitie in quarantaine als zij zelf geen klachten hebben. 

Hebben zij wel klachten? Dan blijven zij thuis en laten zich testen.  Zijn zij zelf minder 

dan 6 maanden geleden positief getest op corona? Dan hoeven zij niet thuis te blijven als 

zij nauw contact hebben gehad met iemand met corona. 
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1,5 meter: 

De 1,5 meter is verplicht, ook binnen de zorg. Hieronder een korte samenvatting van de 

regels. 

Volwassenen: 

Bij de dagbesteding is 1,5 meter afstand houden het uitgangspunt, tenzij dat door de 

aard van zorg/ondersteuningsmomenten niet anders kan. Dan moet maatwerk geboden 

worden om zorgcontinuïteit en besmettingsgevaar zoveel mogelijk te beperken. In 

situaties van direct menselijk contact dienen persoonlijke beschermingsmaatregelen 

(PBM) gebruikt te worden. 

  

Jeugd: 

Hierbij de huidige regels voor jeugd op een rij: 

• Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot volwassenen en 

jongeren vanaf 13 jaar 

• Jongeren van 13 tot en met 17 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot 

elkaar. Hier streven we wel zoveel mogelijk naar en doen zoveel en vaak mogelijk de ramen 
open. 

• Kinderen tot en met 12 jaar hoeven tot elkaar en tot volwassenen geen 1,5 meter 

afstand te houden. Wees extra voorzichtig met het contact tussen personen van 

70 jaar en ouder en kinderen tot en met 12 jaar. 

• Bewoners van 1 adres hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. 

Belangrijk is dat zorgaanbieder de ruimte heeft om een eigen professionele 

inschatting te maken! 

 

 

- Wij zijn blij met onze nieuwe vrijwilligster Hannie (Wol). Die op beide locaties met de 

kinderen/jongeren de prachtigste creaties maakt. Onder andere van onze eigen Alpaca wol. 

Ook zelfgebreide mutsen en lapjesdekens komen voorbij! 

 

 

 

 

 

 

 

- Wij gaan nog steeds één keer in de week op dinsdag sporten bij Budo school Kai Sei voor 

zelfverdediging/weerbaarheid!! 

 

 

 

 

Wetenswaardigheden 



Pagina 3 van 4 
 

 

- Al onze puppy’s hebben een huisje gevonden en wij krijgen regelmatig berichtjes en foto’s 

doorgestuurd van trote eigenaren. We hebben in Zoetermeer één puppy gehouden; Rosie. 

 

 

 

 

 

Kerstvakantie! 
De kinderen zijn ook vrij op de zorgboerderij in de schoolvakanties, maar kunnen wel 

komen  als dit schriftelijk via de mail wordt aangevraagd en hier ook schriftelijk akkoord 

voor is gegeven. 

Uitgezonderd de zaterdagen, dan worden de kinderen gewoon verwacht, tenzij ze 

schriftelijk zijn afgemeld.  

Kinderen die doordeweeks normaal naar school gaan, kunnen in de schoolvakanties dus 

ook extra komen als er plek is en dit schriftelijk is aangevraagd en akkoord is gegeven. 

Nu nog enkele plekjes vrij, maar vol is vol       

 

 

 

 

Sommige mededelingen blijven terugkomen, niet alleen omdat ze belangrijk zijn maar 

ook voor de nieuwe lezers van de nieuwsbrief. 

➢ Hierbij nogmaals de telefoonnummers van de werktelefoons. Er is overdag altijd een 

personeelslid die deze telefoon bij zich draagt dus zijn er belangrijke zaken kunt u 

appen/bellen op deze nummers! 

- Telefoonnummer locatie Zoetermeer:   06-12236255 

- Telefoonnummer locatie Hazerswoude-Dorp:  06-12065779 

➢ Tassencontrole mogelijk! Wilt u uw kind erop wijzen dat vuurwerk, aanstekers, 

sigaretten, snoepgoed etc. niet zijn toegestaan en dat begeleiders/directie het recht 

hebben om tassen te controleren als er een verdenking is. Dit gebeurt vrijwel nooit, 

maar ook als preventieve maatregel goed om te benoemen. 

➢ Afmeldingen: We blijven benadrukken dat het belangrijk is dat kinderen op tijd 

schriftelijk worden afgemeld. Anders zijn wij genoodzaakt om kosten in rekening te 

brengen. 

Belangrijke mededelingen! 
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➢ Aanmeldingen met datum: Op sommige dagen en met name op de zaterdag en 

woensdag zijn er kinderen en jongeren die niet wekelijks komen maar om de week of 2 

weken. Wij waren hier flexibel in, maar nu willen we graag de data dat uw kind komt 

via de mail. Er zijn dagen dat we echt “vol” zitten en dan willen we teleurstellingen 

voorkomen door hierover goede afspraken te maken. Zo weet iedereen waar hij aan toe 

is. Vaste dagen kunnen worden afgemeld, geen probleem. Maar kinderen die om de 

week of onregelmatig komen graag aanvragen met een overzicht per datum via de mail 

zodat onze agenda’s ook gelijk lopen. Handig is even of oneven weken af te spreken bij 

de kids die om de week komen. Ook handig met personeel inplannen voor ons ☺ 

➢ Indicaties! 

Wij willen de ouders er nogmaals op wijzen uiterlijk 2 maanden voor afloop van de 

indicatie bij de gemeente herindicatie aan te vragen. Wij kunnen uiteraard een 

zorgverslag aanleveren, maar vraag dit ook op tijd aan. Graag zelf actie 

ondernemen, anders komt u in de problemen met uw budget!!! 

➢ SVB! 

Wij verzoeken iedereen nogmaals a.u.b. de PGB-facturen die wij zenden per direct 

door te zenden aan de SVB voorzien van een handtekening of digitaal! Hiermee wordt 

voorkomen dat wij betalingen niet ontvangen voor de geleverde zorg. 

 

 

 

 

 

Wij wensen iedereen alvast hele fijne feestdagen en een geweldig, 

gezond en liefdevol 2022!! Zorg goed voor elkaar!! 


