
 

 

 

Nieuwsbrief aan ouders en leden van ‘De Horizon’ 

Augustus 2020 

 

Lieve kids, jongeren en ouders/verzorgers, 

 

Hoe gaat het met jullie? De zomer was anders dan anders, maar we hopen dat jullie een 

fijne vakantie hebben gehad en nu een goede eerste schoolweek ingaan! Komende 

donderdag 3 september hopen we na een lange tijd weer te gaan beginnen. Wij hebben 

er zin om weer te gaan zingen én om jullie allemaal weer te zien! 

 

Vanavond (maandag) hebben wij met een aantal bestuursleden in de kerk een afspraak 

met de koster. Zo weten wij hoe we het schoonmaken aan moeten pakken en of er 

verder nog dingen zijn waar we op moeten letten. 

 

 

HERHALING MAATREGELEN 

 

Hieronder nogmaals kort de maatregelen zoals ze in de vorige nieuwsbrief genoemd zijn. 

Lees onderstaande punten dus graag goed door, zodat u weet waar u en uw kind op moet 

letten: 

- De repetitietijd van de kids blijft hetzelfde, namelijk 18.15-19.00.  

- De starttijd van de jongeren schuift een halfuur op, dit wordt dus 19.15. Op 

deze manier kunnen we het beste de afstand bewaren, zowel tussen de jongeren 

en ouders als jongeren en kids. Tevens kunnen we hierdoor in het kwartier tussen 

de repetitietijden de kerkruimte laten ‘luchten’. 

Tieners: zorg dat je niet te vroeg bent, zodat de kids met hun ouders weg zijn 

als jullie aankomen. Dat voorkomt dat er teveel mensen bij elkaar zijn. 

- Te allen tijde geldt voor iedereen behalve de kids: houd 1,5 meter afstand. Voor 

iedereen gelden de overige regels: hoest of nies in uw/jouw elleboog, geef geen 

handen en blijf bij klachten (koorts, hoesten/niezen, keelpijn) thuis.  

- Voor u als ouders/verzorgers: we willen u vragen om niet naar binnen te komen 

bij het wegbrengen of ophalen. Wij willen de situatie zoals bij school aanhouden: 

u kunt uw kind zelf naar binnen sturen waar ze opgewacht worden door Marc of 

Henriëtte. Na afloop zullen ze ook weer naar de deur begeleid worden, waar u ze 

dan op het plein bij de kerk kunt opwachten. Wilt u dan ook zo snel mogelijk met 

uw kind naar huis gaan? Op deze manier willen we voorkomen dat er teveel 

mensen binnen zijn en de 1,5 meter afstand niet meer gehouden kan worden. 

Mocht er een keer iets zijn waarvoor u een van ons moet spreken kan dat 

natuurlijk. Geef dat dan van tevoren over de app even aan, dan is dat na afloop 

van een repetitie altijd mogelijk. 



- Bij binnenkomst zullen wij zorgen voor desinfectiemiddel, waar alle kids en 

jongeren hun handen mee moeten ontsmetten  

- Het toilet blijft beschikbaar, maar alleen bij hoge nood. Zorg er dus voor dat uw 

kind thuis even naar de wc is geweest, zodat er zo min mogelijk gebruik gemaakt 

hoeft te worden van de toiletten in de kerk. 

- Na afloop van de repetities zullen wij met een aantal bestuursleden volgens het 

protocol  van de Oude Kerk de door ons gebruikte ruimte schoonmaken. 

 

Als laatste een korte aanvulling: bij een verjaardag mag je natuurlijk trakteren als je 

wilt. Dat mag ook in het komende seizoen, wel willen we u en jullie vragen om verpakte 

traktaties mee te nemen.  

We begrijpen dat het op sommige punten even aanpassen is, maar als we ons met zijn 

allen aan deze regels houden kunnen we veilig weer beginnen met de repetities. 

 

TOT SLOT 

 

We hopen jullie donderdag allemaal te zien! Vergeet je map niet         

Een goede week gewenst en tot donderdag! 

 

Muzikale groeten van het bestuur, 

Henriëtte, Janine, Henriëtte, Marc, Germa en Eline 

 


