Aan alle gebruikers van onze buurtcentra

datum: Almere, 2 december 2021
onze ref.: EdB/21234
betreft: Aanpassingen coronamaatregelen in de buurtcentra per 3 december 2021

Beste gebruikers van onze buurtcentra,
Afgelopen maandag hebben we je geïnformeerd over de consequenties van de aangescherpte
maatregelen n.a.v. de persconferentie van vrijdag 26 november. Sociaal Werk Nederland en het
ministerie van VWS hebben deze week nader overleg gehad over de maatregelen en besloten om voor
het sociaal werk in buurtcentra met een handreiking te komen voor wat wel door kan gaan na de
sluitingstijd van 17.00 uur. Op basis hiervan informeren we je in deze brief over enkele aanpassingen.
In de mail van afgelopen maandag waren medische contactberoepen, kinderdagverblijven en BSO al
uitgezonderd van de sluiting om 17.00 uur. Daar komen voor onze buurtcentra met ingang van vrijdag 3
december enkele activiteiten bij met focus op het sociaal werk: de sector welzijn vervult een cruciale rol
in de wijk voor Almeerders die kwetsbaar zijn. In sommige gevallen is er sprake van een grijs gebied.
Daarom neemt de sociaal beheerder contact met je op als jouw activiteit toch door mag gaan. Dan kun
je aangeven of je de activiteit de maand december door wilt laten gaan. In alle andere situaties blijft de
sluitingstijd van 17.00 uur gehandhaafd. En uiteraard is en blijft - net als overdag - het in acht nemen
van de basismaatregelen van groot belang.
Belangrijk is om vooral de bedoeling van de maatregelen in het oog te houden: besmettingen
voorkomen en zorgen voor een veilige en gezonde omgeving voor bezoekers, vrijwilligers, huurders en
medewerkers. Heb je vragen, neem dan contact op met je contactpersoon bij De Schoor. Ook kun je de
eerdere brieven vinden op: www.deschoor.nl/buurtcentra/coronanieuws.
Met vriendelijke groet,

Ellis de Bruine
teamleider Buurtgericht werken
Heb je je al aangemeld voor de Digitale nieuwsbrief voor gebruikers van de buurtcentra?
Dat kan via www.deschoor.nl/nieuwsbrief/buurtcentra
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