
 

 

 

Heiloo, 29 september 2020 

 

Betreft: Maatregelen corona 

 

Beste ouder(s), verzorger(s),   

Gisteravond heeft de overheid de maatregelen omtrent het coronavirus aangescherpt. 

Naar aanleiding van de persconferentie heeft Kits Oonlie gekeken welke maatregelen er 

genomen kunnen worden om de verspreiding te voorkomen.  

Voor u betekent dit dat onder andere de intake- en 10 minutengesprekken telefonisch 

zullen plaatsvinden in plaats van op de groep. Daarnaast is er besloten om de 

aankomende drie weken geen rondleidingen te verzorgen om zo het aantal volwassenen 

op de vestigingen te minimaliseren.  

Uiteraard blijven de eerder aan u gecommuniceerde veiligheidsmaatregelen gelden: 

- Tussen de pedagogisch medewerkers en ouders blijft 1,5 meter afstand.  

- De pedagogisch medewerkers houden onderling ook 1,5 meter afstand.  

- Kinderen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden.  

- Er mag één ouder/verzorger uit één gezin de kinderen brengen en halen, dus 

zonder andere volwassenen en kinderen die niet op de opvang aanwezig horen te 

zijn. Hiernaast vragen wij u de locatie specifieke regels te volgen zoals eerder aan 

u gecommuniceerd zijn. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de plek waar u kunt 

wachten.   

- De haal- en brengmomenten zijn zo kort mogelijk; belangrijke informatie kan 

doorgegeven worden via een briefje, per e-mail of telefonisch. 

- We werken volgens de (bestaande) strikte hygiënerichtlijnen van het RIVM:  

o We wassen regelmatig de handen met zeep.  

o We hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog. 

o We gebruiken papieren doekjes om de handen af te drogen.  

o We schudden geen handen. 

Om te bepalen of kinderen wel of niet naar de opvang mogen komen, maakt Kits Oonlie 

gebruik van de door de RIVM opgestelde beslisboom. Deze is terug te vinden in de 

bijlage.   

Mochten er vanuit de overheid nieuwe/andere richtlijnen zijn op dit gebied, dan laten we 

u dit uiteraard weten. 

Met vriendelijke groet, 

Kinderopvang Kits Oonlie 


