
 

 

 

 

Maart 2021 

 
 

Hallo leden! 
 
Paas-activiteit 

 Ieder jaar organiseren wij een Paas-middag.   

Als gevolg van Coronamaatregelen gaan we de Paas-activiteit anders 
organiseren. De Paashaas komt zaterdag 27 maart 2021 naar de 
speeltuin met knutselzakjes! Thuis kun je dan samen met je 
ouders/opa/oma of oppas 3 mooie Paasknutsels maken! 
 

Klik op onderstaande link en luister naar de poppenkast voorstelling wat 
je kunt maken! 
 

https://youtu.be/31o27ZQ-_MM 

 
Alle kinderen tot en met groep 4 kunnen Corona-proef de Paashaas ontmoeten. Dat wil 
zeggen dat de kinderen die zijn aangemeld in tijdsblokken de knutselpakketjes van de 
Paashaas ontvangen. Vind je het leuk dat je kind de Paashaas ontmoet en een Paaspakket 
ontvangt? Meld je dan aan.  
 
Aanmelden kan tot en met 23 maart 2021 via: 
http://www.sysvision.nl/hulhuizen   

Wilt u meerdere kinderen van uw gezin aanmelden, klik de link dan opnieuw aan. Na deze 
datum is het niet meer mogelijk om aan te melden!  
 
Spelen in de speeltuin 
Veel kinderen, ouders, opa’s, oma’s en oppas hebben genoten van de mooie dagen. Het 
was gezellig druk in de speeltuin. Wellicht ten overvloede nemen we de richtlijnen van het 
RIVM nog even met u door. 
  
Basisregels  
• Voor volwassenen en jongeren geldt: houd altijd 1,5 meter afstand.  
• Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden.  
• Vermijd drukte.  
• Nies en hoest in je elleboog.  

https://youtu.be/31o27ZQ-_MM
http://www.sysvision.nl/hulhuizen


 
 
• Was vaak je handen met zeep.  
• Ben je verkouden? Blijf dan thuis!  
• Heb je koorts of ben je benauwd? Dan moeten alle huisgenoten thuis blijven.  

Toilet 
Ga thuis naar het toilet voor je komt spelen. Het toilet is alleen open voor kinderen met 
hoge nood.  Reinigingsmiddelen zijn aanwezig. Één volwassene of begeleider per kind mag 
naar binnen, de anderen wachten - op afstand- buiten. Het toilet wordt regelmatig 
schoongemaakt. 

Hygiëne 
Toestellen worden niet gedesinfecteerd. Bezoekers nemen zelf schepjes, ballen etc. mee. 
 
Parkeren 
Kom zoveel mogelijk met de fiets naar de speeltuin. Wanneer u met de auto komt, parkeer 
dan op het parkeerterrein. Zowel voor als achter de garage is er ruim voldoende 
parkeergelegenheid. 
 


