
 

Heiloo, 13 maart 2020 

Betreft: Coronavirus 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Afgelopen week hebben wij u geïnformeerd over het Coronavirus. Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen 
die gister zijn afgekondigd door het kabinet, informeren wij u nu wat dat voor gevolgen heeft voor u en uw 
kind(eren). 

• Heeft uw kind verkoudheidsklachten of koorts dan dient u uw kind verplicht thuis te houden. Ook als 
deze klachten al een tijdje bestaan; wij kunnen hier geen onderscheid in maken. Wij begrijpen dat dit 
voor u een ingrijpende maatregel is, maar deze richtlijn is ons opgelegd door het RIVM. Uw kind is 
weer van harte welkom als het klachtenvrij is. 

• Als u uw kind thuis houdt vanwege verkoudheidsklachten of koorts, dan willen we u vragen dit zo 
spoedig mogelijk te melden op de vestiging waar uw kind naar toegaat. 

• Als uw kind ten tijde van de opvangperiode verkoudheidsklachten of koorts ontwikkelt, neemt een 
pedagogisch medewerker telefonisch contact met u op en bent u verplicht uw kind op te komen halen. 

• Wij vragen u als ouder de overdrachtsmomenten zo kort mogelijk te houden. 

• U mag geen handen schudden of ander lijfelijk contact hebben met andere kinderen dan uw eigen 
kinderen of met de medewerkers. 

• Als u zelf klachten ervaart, vragen wij u uw kind door iemand anders te laten brengen en/of op te 
halen. Dit geldt natuurlijk ook voor andere personen die uw kind doorgaans komen ophalen. Als uw 
kind door iemand anders wordt opgehaald wilt u dit dan melden bij de leidsters? 

• Als u het vermoeden heeft dat u of uw kind het Coronavirus heeft, dan wordt u verzocht telefonisch 
contact op te nemen met uw huisarts en dient u een e-mail sturen naar info@kits-oonlie.nl met de 
gegevens van u of uw kind en welke opvang locatie uw kind zit. 

• U bent er als ouder verantwoordelijk voor om een mogelijke besmetting te melden bij de GGD of de 
huisarts en instructies van de GGD op te volgen. 

Blijven onze locaties gewoon open? 

Onze locaties blijven op dit moment gewoon net als de basisscholen open. Wij blijven hierin wel de richtlijnen 
van het RIVM en het kabinet volgen. Wanneer de basisscholen kinderen naar huis sturen vanwege zieke 
leerkrachten is uw kind zijn reguliere opvang uren welkom op onze opvang. Aangezien de bovengenoemde 
richtlijn ook geldt voor onze medewerkers kunnen wij ermee te maken krijgen dat ook medewerkers thuis 
moeten blijven. Wij bekijken per dag wat dat betekent voor de bezetting op de groep. Wij doen ons uiterste 
best om vervanging te regelen.  

We realiseren ons dat dit een onzekere en vervelende situatie is en hopen op uw begrip. Maar het belangrijkste 
doel hierin is het verder verspreiden van het Coronavirus een halt toe te roepen. Deze maatregelen gaan per 
aanstaande maandag 16-03-2020 in en vooralsnog geldig t/m 31 maart 2020. 

Vragen? 

Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden, stel ze dan gerust aan de pedagogisch medewerkers of neem 
contact op met de Centrale administratie 072-5323576. Voor meer informatie over het coronavirus kunt u 
terecht op o.a. de website van het RIVM: www.rivm.nl of neem contact op met het landelijke 
informatienummer 0800-1351 of met de lokale GGD. Wij houden de ontwikkelingen nauwkeurig in de gaten. Als 

er aanleiding toe is, zullen we uiteraard maatregelen nemen en u hierover informeren. 

Tot slot: Houdt uw e-mail goed in de gaten dit weekend. Mochten er dit weekend nieuwe ontwikkelingen zijn, 
dan verneemt u dat via de e-mail van ons. 

We hopen u bij deze voldoende geïnformeerd te hebben. 

Met vriendelijke groet, 

Kinderopvang Kits Oonlie 
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