
 

 

Heiloo, 1 april 2020 

 

Betreft: Verlening sluiting kinderopvang  

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Gisteravond heeft de overheid bekend gemaakt dat alle scholen en kinderopvang locaties 

in Nederland gesloten blijven tot en met 28 april 2020. Dit betekent dat de reguliere 

opvang van Kits Oonlie gesloten blijft tot en met 28 april.  

Kits Oonlie blijft de aankomende periode noodopvang bieden aan kinderen van ouders 

die werken in de vitale beroepen. Momenteel zijn er 4 locaties geopend voor 

noodopvang. In de gemeente Heiloo zijn dat kinderdagverblijf Boekenstein en BSO 

Ypestein. In Alkmaar zijn de locaties kinderdagverblijf Daalmeer en BSO Noord geopend.  

Als u werkt in de vitale sector, dan kunt u gebruik maken van de noodopvang. Wij 

adviseren wel om de opvang van uw kind(eren) zoveel mogelijk zelf te regelen. Mocht u 

gebruik willen maken van de noodopvang, dan horen wij dat graag tijdig van u. U kunt 

uw kind(eren) aanmelden door een e-mail te sturen naar info@kits-oonlie.nl.  

Wij willen u nogmaals attenderen op de veiligheidsmaatregelen die wij op de vestigingen 

nemen om verspreiding en/of besmetting te voorkomen: 

• Regelmatig handen wassen met zeep  

• In de binnenkant van de elleboog hoesten of niezen 

• Eenmalig papieren zakdoekjes gebruiken in plaats van handdoeken  

• Geen handen schudden 

• Haal- en brengmoment zo kort mogelijk houden 

• Afstand houden van elkaar (1.5 meter) 

• Wanneer uw kind verkoudheidsklachten of koorts heeft, dan is opvang helaas niet 

mogelijk. Uw kind dient eerst 24 uur klachtvrij te zijn voordat het naar de opvang 

kan komen.  

• Als u zelf verkoudheidsklachten vertoond en uw kind niet, dan mag uw kind niet 

naar de opvang komen tenzij u beiden werkzaam bent in de vitale sector en uw 

partner geen klachten vertoond. Uw kind dient dan door iemand te worden 

gehaald/gebracht die geen klachten vertoond. 

Eerder heeft wij u geïnformeerd over de kosten van de kinderopvang. De overheid heeft 

aangegeven ouders tegemoet te komen in de eigen bijdrage voor de kinderopvang. 

Momenteel vinden er gesprekken plaats tussen de Brancheorganisatie Kinderopvang en 

de overheid om deze plannen verder uit te werken. Mocht hier meer over bekend 

worden, dan houden wij u daar uiteraard van op de hoogte.  

Mocht u na het lezen van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact 

opnemen met de Centrale administratie van Kits Oonlie.  

Met vriendelijke groet, 

Kinderopvang Kits Oonlie 

mailto:info@kits-oonlie.nl

