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Het jeugdwerk in gemeenten mag vanaf 1 juli naast de online- en buitenactiviteiten ook weer
reguliere binnenactiviteiten organiseren.
In dit protocol lees je hoe om te gaan met de coronamaatregelen voor verschillende leeftijdsgroepen.
Het protocol is een aanvulling op het ‘Gebruiksplan kerkgebouw CGK Nieuwe Pekela’. Protocol
jeugdactiviteiten CGK Nieuwe Pekela
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Oppasdienst: 0-4 jarigen
Algemeen
Kinderen zijn welkom tussen de 0-4 jaar

Zodra er in een gezin koorts heerst blijft het hele gezin thuis!
Speelgoed moet wekelijks worden schoongemaakt. Voorstel om maar een kleine hoeveelheid
speelgoed beschikbaar te hebben.
- het speelgoed wordt door de oppasser meegenomen naar huis en daar gereinigd met water +
zeep. Geen chemische schoonmaakmiddelen. De krat met speelgoed wordt vervolgens uiterlijk
op vrijdag bij Dennis en Karlein afgeleverd.
- de oppassers nemen de stoelen, tafels en deur volledig af met reinigingsdoekjes.
Ouders vragen hun kinderen aan te melden. Hierbij kunnen ze dan ook de bijzonderheden
doorgeven. Hiermee kan besloten worden hoeveel oppassers nodig zijn (altijd minimaal 2) en die
krijgen dan de lijst met bijzonderheden.
Houdt een registratielijst bij van ouders en kinderen, die aanwezig zijn. Ook de ouders die
brengen en halen.
Maximaal 2 ouders in de zaal voor het brengen en halen van de kinderen.
Neem gebruikte materialen, tafels en stoelen met ontsmettingsdoekjes af.
Neem deur en deurkruk af met ontsmettingsdoekjes.
Zorg dat de ruimte goed geventileerd is en wordt. Ook na de opvang. Minimaal 15 minuten deuren en
ramen tegen elkaar geopend, zodat de ruimte flink kan doortochten.

Zondagsschool 4 – 10 jaar en repetitie
kinderkoor tot 12 jaar
Algemeen
Kinderen zijn welkom.

Zodra er in een gezin koorts heerst blijft het hele gezin thuis!
Kinderen worden door maximaal 1 ouder gebracht. De kinderen worden na afloop door de leiding naar
het plein gebracht, daar worden ze opgehaald door ouders.
De leiding houdt een registratielijst bij van ouders en kinderen, die aanwezig zijn. Ook de ouders die
brengen en halen.
Het binnengaan van de kerk zal nog niet mogelijk zijn door de kinderen.
Ouders die in de kerk welkom zijn kunnen na het brengen de kerkzaal ingaan. De looproute is: door
de achterdeur, over het plein en dan de achteringang van de kerkzaal óf door de Prunuslaan en dan
de vooringang van de kerkzaal nemen. Ouders die niet naar de kerk kunnen, kunnen de kinderen na
afloop afhalen op het plein.
Wanneer de middagdiensten weer opstarten zal de zondagsschool naar de middagdienst gaan. Tenzij
er alleen een morgendienst is of de middagdienst om half 5 is.
Voor de repetitie van het kinderkoor geldt ook de looproute en het ophalen van de kinderen op het
plein.
De leiding is verantwoordelijk voor het reinigen en ventileren van de ruimte:
- Neem gebruikte materialen, tafels en stoelen met ontsmettingsdoekjes af.
- Neem deur en deurkruk af met ontsmettingsdoekjes.
- Zorg dat de ruimte goed geventileerd is en wordt. Ook na de samenkomst. Minimaal 15 minuten
deuren en ramen tegen elkaar geopend, zodat de ruimte flink kan doortochten.

Jeugdclubs en bijbelonderwijs: 12-17
jarigen
Algemeen
Kinderen zijn welkom.

Zodra er in een gezin koorts heerst blijft het hele gezin thuis!
Alle kinderen hoeven geen afstand te houden. Kinderen komen zoveel mogelijk alleen. De groepen
worden vanaf het begin gesplitst in grote en kleine club om onnodig lopen te voorkomen.
Houdt een registratielijst bij van kinderen, die aanwezig zijn.
Tijdens de pauze mag er drinken geserveerd worden. Door 1 leiding wordt dit ingeschonken en op
een dienblad naar de groep te brengen.
Voorstel om de clubs om 19.15 uur te laten starten en om 20.00 uur te laten stoppen. Hierdoor bied
je de leiding de mogelijkheid om de zalen voor en na de avond schoon te maken.
Er wordt tijdens de clubbijeenkomsten niet meer gezongen
Neem gebruikte materialen, tafels en stoelen met ontsmettingsdoekjes af.
Neem deur en deurkruk af met ontsmettingsdoekjes.
Zorg dat de ruimte goed geventileerd is en wordt. Ook na de opvang

J.V. 16 jaar en ouder
Algemeen
De (jong) volwassenen zijn welkom.
Zodra er in een gezin koorts heerst blijft het hele gezin thuis!

De jeugdvereniging dient allemaal onderling afstand te houden.
Koffie wordt door 1 iemand ingeschonken.
Er wordt gebruik gemaakt van 2 zalen. Dit i.v.m de 5 m2 vrije ruimte per persoon met in achtneming van de
1,5 meter regel.
Wanneer er geen middagdienst is zal de JV op de middag bij elkaar komen. Wanneer er een middagdienst
belegt wordt zal de JV op de normale tijd (na de morgendienst) bij elkaar komen.
Dit zal wel meer loopbeweging rondom de gebouwen opleveren.

