Beste ouders, verzorgers,
Gisteren, 12 maart jl., heeft premier Rutte een persconferentie gegeven, waarin nieuwe
maatregelen zijn afgekondigd ten aanzien van het Corona virus (COVID-19). Deze maatregelen
gelden voor heel Nederland tot en met 31 maart en hebben ook gevolgen voor u en voor onze
vestigingen.
De kinderopvang heeft naast het onderwijs een belangrijke functie in onze maatschappij en we
willen er daarom alles aan doen om onze locaties open te houden. We bekijken per situatie wat er
mogelijk of nodig is. We volgen daarbij nauwkeurig de adviezen van experts, zoals het RIVM en de
regionale GGD en stemmen onze aanpak daarop af.
Wij vragen u als ouder om uw kind thuis te houden bij klachten zoals neusverkoudheid, hoesten,
keelpijn óf koorts en dit te melden bij de teammanager van de locatie, zodat wij onze personele
formatie zoveel mogelijk hierop af kunnen stemmen.
De GGD komt de kinderopvang tegemoet door een aantal regels (beperkt) te versoepelen:
1. We mogen het vaste gezichtencriterium loslaten.
2. We mogen meer kinderen opvangen in een groep indien het aantal m2 dit toelaat.
3. We mogen kinderen opvangen op een andere dan hun eigen locatie; dit geldt ook voor
opvang op andere groepen dan de eigen groep.
4. We mogen afwijken van de Beroepskracht-Kind ratio.
Wanneer deze situatie(s) zich voor doet/doen informeren we u daar zo veel mogelijk over.
Aangezien de kinderopvang wordt gezien als een zorginstelling, gelden er net even andere
maatregelen voor onze medewerkers dan voor anderen. De instructies zijn bij hen bekend.
Als scholen onverwacht (eerder) sluiten, kunnen we onderzoeken of we extra opvang kunnen
bieden, maar ook wij moeten tijd hebben om dat te organiseren. Voorwaarde is natuurlijk dat er op
dat moment personeelsleden beschikbaar zijn. De teammanager bepaalt of opvang mogelijk is en
kan tevens een besluit weer herroepen. Zodra wij van mening zijn dat de emotionele veiligheid van
de kinderen niet kan worden gewaarborgd zal extra opvang niet mogelijk zijn. De evt. extra uren
zijn voor rekening van ouders (deze uren vallen ook buiten het ‘inclusief pakket’, aangezien het hier
een uitzonderlijke situatie betreft die in theorie weken kan voortduren).
Alle bovenstaande maatregelen worden genomen ter bescherming van de gezondheid en het
welzijn van de kinderen en onze medewerkers. Meer informatie over het Corona virus (COVID-19)
en antwoord op de meest gestelde vragen vindt u op de site van het RIVM.
Met vriendelijke groet,
Directie Kiddoozz Kinderopvang

