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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van GOO samen voor opvang en onderwijs 

Gemert, 4 februari 2021 

 

Betreft: start kinderdagopvang op 8 februari 2021 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

In deze brief informeer ik u hoe we de herstart van de kinderopvang gaan organiseren om dit op een 

zo veilig mogelijk manier te laten plaatsvinden.  

Allereerst wil ik u hartelijk danken en mijn complimenten uitspreken voor uw inzet, flexibiliteit en 

betrokkenheid bij het opvangen van jullie kinderen de afgelopen periode. Dit vraagt ook veel van u 

en zonder uw inzet was dit niet gelukt.  

Vanaf maandag 8 februari a.s. gaat de kinderdagopvang weer open en onze pedagogisch 

medewerkers kijken er naar uit om de kinderen weer in de groep te mogen ontvangen. De 

voorschoolse- en buitenschoolse opvang blijft gesloten. Er is voor de VSO en BSO alleen noodopvang 

beschikbaar voor kinderen waarvan minimaal één ouder werkzaam is in een cruciaal beroep of voor 

kwetsbare kinderen.  

Aanmelden 

Aanmelden voor de noodopvang van BSO en VSO kan vanaf vandaag via Konnect. Voor de komende 

week kan er tot vrijdag a.s. 12.00 uur aangemeld worden. Het aanmelden van kwetsbare kinderen 

gebeurt in overleg met de teamleider. 

Maatregelen 

Alle reeds bekende en geldende Coronamaatregelen van het RIVM worden gevolgd, zoals regelmatig 

handen wassen, het houden van 1,5 meter afstand tussen volwassenen en het treffen van extra 

hygiënische maatregelen en ventilatie.  

Klachten 

Kinderen blijven bij klachten passend bij het Coronavirus (verkouden, hoesten, benauwdheid, koorts) 

thuis. Op dit moment mogen kinderen jonger dan 12 jaar bij neusverkoudheid naar het kindcentrum 

komen. Mocht dit wijzigen dan breng ik u daarvan op de hoogte. 

Brengen/halen 

Kinderen worden door één ouder/verzorger gebracht. Oudere kinderen komen zoveel mogelijk zelf 

naar binnen. Met inachtneming van de emotionele veiligheid kan de overdracht van een (jong) kind 

van ouder naar pedagogisch medewerker plaatsvinden op 1,5 meter afstand. B.v. door het kind in de 

Maxi-Cosi te laten zitten of door een kind op een speelkleed te leggen, zodat de pedagogisch 

medewerker het kind kan oppakken. Een ouder/verzorger mag zelf niet halen/brengen als er sprake 

is van corona-gerelateerde klachten of als diegene wacht op een testuitslag. 

Kinderen van de voorschoolse- en buitenschoolse noodopvang kunnen in principe zelf naar binnen 

en naar buiten gaan. Ouders wordt verzocht om buiten te wachten. 
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Mondkapje 

Alle externen, dus ook ouders, zij verplicht om een mondkapje te dragen als zij het kindcentrum 

binnenkomen.  

Vaste opvanggroepen 

We zullen het contact tussen verschillende opvanggroepen zoveel mogelijk te beperken, b.v. bij het 

buitenspelen. Verder zullen we zoveel mogelijk proberen om vaste pedagogisch medewerkers in te 

zetten op de groepen.  

Besmetting 

Is er in een groep één kind besmet met het Coronavirus, dan gaat de hele groep, inclusief 

pedagogisch medewerker(s), in quarantaine.  

Wat als de groep in quarantaine moet? 

1. Kinderen gaan 5 dagen in quarantaine. Op de 5e dag kan er een Coronatest afgenomen 

worden. Is een kind negatief en klachtenvrij, dan is het kind weer welkom in de groep. 

Of 

2. Kinderen gaan 10 dagen in quarantaine. Wanneer het kind na 10 dagen klachtenvrij is, dan is 

het kind weer welkom in de groep. 

Als er een besmetting plaatsvindt dan volgt de locatie de instructies van de GGD.  

Compensatieregeling 

De compensatieregeling van de overheid blijft doorlopen voor de voorschoolse en naschoolse 

opvang. Ouders wordt dan ook gevraagd om de facturen op de gebruikelijke wijze te blijven voldoen. 

Compensatie vindt later plaats. Als u opvang heeft die onder de Wet Kinderopvang valt heeft u op 27 

januari j.l. een brief ontvangen met daarin de informatie over de compensatieregeling. Als uw kind 

op peuterwerk gebruik maakt van een subsidieplaats ontvangt u zeer binnenkort informatie over de 

compensatieregeling die voor u van toepassing is. 

Vragen 

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met de teamleider van uw kindcentrum.  

Wij vragen iedereen om zich aan de regels te houden om zoveel mogelijk veiligheid te kunnen bieden 

aan medewerkers, ouders en kinderen.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Dr. ir. Ab F. Groen 

 

 

 

 

 


