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Nieuwsbrief Jeugd 0-4 jaar

Inleiding
De kinderopvang draait weer op volop. In dit nummer biedt de GGD u een hulpmiddel om te bepalen of een kind wel
of niet naar de opvang kan komen. Ook staat in deze nieuwsbrief hoe de inspectie onderzoeken plaatsvinden in deze
coronatijd. Het is bijna voorjaar. Tijd om er langer op uit te trekken met de kinderen en de natuur te ontdekken. Doe
inspiratie op met de tips in dit nummer.
Veel leesplezier!

Het testen van kinderen & quarantaineregels, wel of niet naar
kinderopvang
Sinds 8 februari zijn de kinderopvang en de scholen weer geopend. Wanneer
kinderen wel of niet naar kinderopvang mogen komen lees je in de nieuwe
beslisboom. De GGD test, volgens het beleid van de overheid, ook kinderen
zónder klachten. Hiervoor gebruikt GGD Zaanstreek-Waterland de PCR-test.

» Lees verder

Inspectiebezoeken kinderopvang
Sinds 8 februari is de kinderdagopvang weer openen voor alle kinderen.
Door de lockdown, is de GGD nog voorzichtig met de inspectiebezoeken.

» Lees verder

Groen om te doen
Het is weer bijna voorjaar! Tijd om er langer op uit te trekken met de kinderen
en de natuur te ontdekken. Lekker hangen in de wind of stampen in een plas. Of
knutsel mooie dingen met vondsten uit de natuur. Zoekt u inspiratie voor uw
organisatie of voor de ouders en kinderen zelf? Kijk dan op deze site: Groen om
te doen | IVN

Hulp bij overgewicht - webinar
Deze coronacrisis legt ook een andere crisis bloot: de obesitascrisis. Twee
derde van de coronapatiënten op de IC’s is te zwaar. Mensen met
overgewicht hebben een groter risico om corona te krijgen: het
immuunsysteem reageert minder goed op indringers en het coronavirus
vermenigvuldigt zich snel. Gelukkig is er hulp om overgewicht tegen te gaan!

» Lees verder

Agenda

•
•

31 maart: Online congres Gezonde School
12 t/m 16 april: Week van het jonge kind. Het cursusbureau biedt themabijeenkomsten aan, bijvoorbeeld: de
ontwikkeling van het jonge kind.

