De Hopjes gaan op maandag 18 mei 2020 weer open!!!
Het is dan eindelijk zover! De Haagse Hopjes mogen weer open! We hebben sinds
27 april, Koningsdag het Kaapseplein en het Joubertplantsoen open. Omdat dit erg goed is
gegaan willen wij weer twee Hopjes heropenen ook omdat de scholen alweer begonnen zijn.
Wij denken hierbij aan het Anna Blamanplein en het Wijkpark Transvaal. Uiteraard doen wij
dit enkel, mits dit op een verantwoorde manier kan! Wij willen hier onze punten even duidelijk
uiteenzetten.

De pleinen en de Hopjes zijn voor kinderen!
Om dit goed aan te pakken hebben wij ook de hulp van de buurt nodig. Zoals iedereen weet
is het Coronavirus vooral besmettelijk bij volwassenen. Wij willen alle ouders dan ook
verzoeken om nog weg te blijven van de pleinen. Wij hebben bevoegde professionals staan
die wel raad weten met de kinderen! Het is de bedoeling dat het plein écht voor de kinderen
is! Oudere kinderen mogen ook weer sporten maar voor hen geldt nog duidelijk 1,5 meter
afstand van elkaar en anderen. Hier zullen wij dus ook met zijn allen op moeten letten!

Handen wassen!
Naast bij elkaar uit de buurt te blijven is het van belang dat Corona niet doorgegeven wordt.
Dus niet elkaar aanrakingen en 1,5 meter afstand houden! Ook het handen wassen blijft
hierbij een belangrijk punt! Op elk hopje zorgen wij voor een ‘handenwasstation’ waar de
kinderen en de meesters en juffen hun handen kunnen
wassen. Zeep en keukenrol zullen wij ook verzorgen. Zo
kan iedereen met frisse handen op het plein rondlopen.

Materiaal schoonmaken!
Omdat het materiaal ook doorgegeven wordt, moeten
we er ook voor zorgen, dat dit na elk gebruik
schoongemaakt wordt. Corona kan ook geringe tijd
overleven op sommige materialen. Hiervoor hebben wij
dan ook schoonmaakmateriaal klaar staan. De meesters
en juffen zullen hierop toezien dat dit ook echt gebeurd.
Het is op het Kaapseplein en Joubertplantsoen
gebleken dat kinderen het heel leuk vinden om de
verantwoordelijkheid te nemen om hun spullen schoon
te houden.

Afstand houden!
Verder is zal het ondertussen bij de meeste mensen wel zijn doorgedrongen dat we
momenteel leven in een 1,5 meter maatschappij. Dit geldt dus ook voor de Hopjespleinen.
Hoewel de kinderen, tot 12 jaar, onderling geen afstand hoeven te houden, dienen ze dit wel
te doen bij de volwassenen. Om de spelende kinderen en eventuele volwassenen hier toch
nog aan te helpen herinneren zijn er 1,5 meter afstand hesjes aangeschaft die de
professionals op de pleinen verplicht dienen te dragen.

Cirkels op de pleinen!
Om de 1,5 meter maatschappij iets makkelijker te maken voor de kinderen zullen wij rondom
de Hopjes gekleurde cirkels plaatsen. Deze cirkels zullen 1,5 meter van elkaar af,
geschilderd worden. Als kinderen één persoon per cirkel aanhouden staan ze dus
automatisch ver genoeg van elkaar af. Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker
.

Meester en juffen blijven zoveel mogelijk uit de
buurt van de kinderen!
Omdat de meesters en juffen (volwassenen) blijkbaar meer
risico lopen dan de kinderen is het de bedoeling dat ze uit de
buurt blijven van de kinderen. Als de kinderen hierbuiten blijven
voordat ze hun speelgoed pakken blijven ze op voldoende
afstand van de Meesters en juffen.

Één kind binnen de hekken!
Omdat het allemaal iets voorzichtiger moet zullen de kinderen
één voor één speelgoed mogen pakken. Dit wordt makkelijker
gemaakt door de cirkels waardoor de kinderen al een voor een
aan komen. Het is dus één keer lenen en vervolgens met dit
speelgoed spelen tot het kind naar huis gaat. Voordat het kind het speelgoed inlevert dient
het speelgoed/materiaal dus schoongemaakt te worden voor de andere kinderen.

Niet ruilen!
De uitleen van speelgoed en materiaal zal dus weer opengaan maar…. het ruilen kan helaas
nog niet. Zoals u heeft gelezen wordt het materiaal schoongemaakt voordat andere kinderen
ermee kunnen spelen. Om de drukte aan te kunnen en de verspreiding van Corona tegen te
gaan kunnen de kinderen wel iets lenen maar dit niet ruilen. Als de kinderen zijn uitgespeeld
kunnen ze het inleveren, nadat het is schoongemaakt voor andere kinderen.

Tot slot, blijft iedereen die ziek is, verkouden is of hoest, gewoon thuis!
Als je zus, broer of ouders
ziek zijn moet je thuisblijven!!
Je wilt natuurlijk niemand
anders besmetten.
Als iedereen zich aan de
regels van het RIVM houdt,
dan kunnen we misschien
nog verder uitbreiden!
We wensen jullie weer veel
speelplezier!

