
 
 

Beste ouders, verzorgers, 

 

Zoals jullie weten openen de dagopvang en de peuteropvang volgende week weer de deuren. We 

kijken er enorm naar uit om iedereen van de dagopvang en peuteropvang weer te kunnen 

begroeten. 

Helaas moet de BSO nog gesloten blijven, en mogen we daar alleen noodopvang bieden aan ouders 

met een cruciaal beroep (conform de lijst van cruciale beroepen van de overheid) of kwetsbare 

kinderen. Noodopvang is er alleen voor de contracturen. 

De compensatieregeling vanuit de overheid voor de ouderbijdrage stopt vanaf 8 februari voor de 

dagopvang en peuteropvang. Voor de BSO blijft deze nog doorlopen. 

De overheid heeft een aantal aangescherpte maatregelen afgekondigd waaraan wij moeten voldoen. 

Wij zijn verplicht de richtlijnen na te leven die aangegeven staan in het protocol kinderopvang & 

Covid-19. 

 Hieronder zetten wij deze op een rijtje, samen met de al geldende maatregelen: 

• De beslisboom of een kind naar de opvang mag komen bij verkoudheidsklachten blijft van 

kracht. Deze zal de komende week waarschijnlijk worden aangescherpt. Op het moment dat 

een nieuwe beslisboom vrij wordt gegeven, dan zullen we deze met jullie delen. 

• De looproutes blijven van kracht. 

• Er mag nog steeds maar 1 ouder de kinderen halen en brengen. Ook zijn er maximaal 2 

ouders tegelijkertijd welkom op de groep. De haal- en brengmomenten graag zo kort 

mogelijk houden om de 15-minutenregel niet te overschrijden. 

• De anderhalve meter regeling blijft van kracht tussen volwassenen onderling. Kinderen 

hoeven geen 1,5 meter afstand te bewaren tot volwassenen of andere kinderen. 

• Een mondneuskapje is verplicht voor ouders. 

• Groepen mogen alleen nog samen met de combinatie-groep samengevoegd worden. In de 

centrale hallen mag nog maar één groep (of combinatie-groep) tegelijkertijd spelen. 

• Indien kinderen in nauw contact zijn geweest met een positief getest persoon (langer dan 

een kwartier binnen 1,5 meter) moet het kind in quarantaine. 

• Als een medewerker positief is getest, zal de hele groep in quarantaine moeten.  

• Kinderen kunnen zich laten testen vanaf de 5e dag na het laatste risicovolle contact met een 

besmet persoon. Is de test negatief, dan hoeft het kind niet meer in quarantaine. Ouders en 

gezinsleden hoeven niet in quarantaine. 

• Wil je je kind niet laten testen, dan moet je kind 10 dagen in quarantaine. 

• Indien een hele groep/ groepen of locatie in quarantaine moet is dat overmacht. De dan 

gemiste dagen kunnen helaas niet volledig ingehaald worden omdat de kosten volledig 

doorlopen en we op geen enkele wijze gecompenseerd worden hierin. Om ouders in dat 

geval toch tegemoet te komen, kan de helft van het aantal gemiste uren (over de 5 

quarantainedagen) ingezet worden als inhaalmogelijkheid in het potje “te compenseren 

uren”.  

• Verjaardagen kunnen momenteel niet met ouders gevierd worden.  



 
 

De beslisboom (op onze website) en de hygiëne maatregelen zoals die er waren, blijven nog steeds 

van kracht.  

De lijst van cruciale beroepen vind je hier: 

Overzicht cruciale beroepen tijdens lockdown | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl 

Met vriendelijke groet, 

 

Anne van Esch (manager) en Mathelijne Smids (directeur-bestuurder) 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen

