
 

 

 

Arnhem, 13 maart 2020 

 

Beste ouder/verzorger, 

 

U heeft wellicht de nieuwe maatregelen rondom het Corona-virus vanuit het RIVM en het kabinet 
gezien of gelezen. Naar aanleiding van deze nieuwe maatregelen, hebben we samen met de 
oudercommissie van Rijkerswoerd overleg gepleegd.  
We nemen de risico’s rondom het virus serieus en proberen het, door middel van onze 
hygiënemaatregelen, zoveel mogelijk buiten de deur te houden. Het risico om besmet te worden 
wordt echter steeds groter. We kunnen er met z’n allen niet onderuit om extra voorzichtig en alert te 
zijn. Het vraagt daarom om meer maatregelen binnen onze kinderopvang die we samen met de 
oudercommissie hebben samengesteld. Vanuit deze maatregelen willen wij u het volgende vragen: 

❖ Als uw kind last heeft verkoudheid, hoesten of koorts (vanaf 38 graden), wordt u verzocht uw 
kind niet naar de kinderopvang te laten gaan en de kinderopvang hierover te informeren. Zijn de 
klachten over? Wacht dan nog 24 uur. Daarna kunt u het normale leven weer oppakken en kan 
uw kind weer naar de kinderopvang. 

❖ Vanuit het RIVM en de Rijksoverheid wordt ook gevraagd om uw kind thuis te houden wanneer 
het licht verkouden is. We laten in dit geval de verantwoording bij u of uw kind in dat geval wel of 
niet een risicogeval is voor het Corona virus en of u uw kind daarom wel of niet thuis laat. 

❖ Wanneer uw kind ziek is, of hem/haar uit voorzorg thuis laat, is het voor ons belangrijk om te 
weten dat hij/zij niet komt. Meld uw kind ziek/af in de Kindplanner. Mocht dit niet lukken, mail 
dan naar Janet: info@tussenthuis.nl   Er zal ook personeel gaan uitvallen, mede daarom is 
bovenstaande erg belangrijk. 

❖ Wanneer er binnen onze kinderopvang geen vervanging meer is voor (zieke) medewerkers, zou 
het in dat geval kunnen zijn dat u zelf op uw kind zou moeten passen.  

❖ Probeer te voorkomen dat opa en/of oma uw kind komt ophalen. Mensen boven de 60 jaar 
vormen onder andere een risicogroep voor het virus. 

❖ Tenslotte vragen we om uw begrip wanneer we besluiten dat niet de vaste leidster op de groep 
staat, maar een andere leidster, als gevolg van de maatregelen of ziekte uitval onder het 
personeel.  

Uiteraard houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen binnen onze kinderopvang rondom het 
Corona virus. Totdat er nieuwe maatregelen zijn vanuit de RIVM houden we de bovenstaande punten 
aan. We hopen dat we samen met u het virus zo veel mogelijk onder controle te kunnen houden. 
Zolang het verantwoord is blijven we dus open, echter als het RIVM of de GGD besluit dat scholen en 
kinderopvang dicht moeten zullen we hier gehoor aan moeten geven. 
 

Met vriendelijke groet, 
 
Janet Viejou 
Directeur BSO Tussen Thuis & 
KDV Peuter Thuis 
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