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Betreft: Start opvang & Corona Maatregelen 

 

Beste ouders/verzorgers en personeelsleden,  

 

Wij willen u ten eerste hartelijk danken voor lange wachten met z’n allen.  

We gaan eindelijk weer open. 

 

Laatste nieuws omtrent het coronavirus en de kinderopvang 

Op dinsdag 21 april heeft de overheid aangekondigd dat vanaf 11 mei alle kinderen en hun ouders 

weer welkom zijn in de kinderopvang. Dat is natuurlijk heel goed nieuws. We kijken er enorm naar uit 

om jullie weer te mogen begroeten. Wij zijn aan het voorbereiden hoe we de kinderen niet alleen een 

warm welkom kunnen geven, maar ook op een veilige en verantwoorde manier. Ook zullen we met 

scholen in overleg gaan hoe de buitenschoolse opvang het beste kan aansluiten op het aangepaste 

basisonderwijs.  

 

RIVM: beperkte gezondheidsrisico’s voor kinderen 

Het RIVM geeft aan dat de gezondheidsrisico’s voor kinderen heel beperkt zijn. Het is daarom voor 

kinderen niet nodig 1,5 meter afstand te houden onderling en ten opzichte van volwassenen alleen 

wanneer mogelijk. Volwassenen op onze locaties zullen zich wél aan deze richtlijn moeten houden.  

 

Bovendien blijft gelden dat als kinderen, ouders of medewerkers de volgende (milde) klachten 

hebben zij niet naar de opvang mogen komen. Het gaat dan om: neusverkoudheid, loopneus, 

niezen, keelpijn, lichte hoest, of verhoging tot 38 graden of een huisgenoot heeft met 

verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden) en/of benauwdheid.  

 

Het RIVM adviseert daarnaast volwassenen en kinderen met gezondheidsklachten of die behoren tot 

de risicogroepen (boven de 70 jaar of met bepaalde onderliggende aandoeningen) niet naar school 

of de kinderopvang te komen. 

 

 

Dagopvang 
Naast bovengenoemde maatregelen van het RIMV, hanteren wij de volgende extra maatregelen: 

• Volwassenen houden minimaal 1,5 meter afstand van elkaar. Wij hebben op de vloeren 

afstand stickers geplaatst. 

• Maximaal 3 ouders tegelijk op de opvang om uw kind te brengen, dan wel te halen. 

• De voordeur is de ingang en de nooduitgang wordt onze tijdelijke uitgang. Zorg er aub voor 

dat u de nooduitgang goed dicht doet. 

• Alle kinderen worden in de ochtend bij de Bijdehandjes (middelste groep) gebracht.  

• De Bijdehandjes groep is ook verantwoordelijk voor het openen van de voordeur. Zo is duidelijk 

wie er in de opvang is. Het kan voorkomen dat u even buiten moet wachten omdat het 

maximaal toegestaan aantal ouders binnen is. Houdt buiten svp ook rekening met de 1,5 

meterregel. 

• Gebruik de blauwe slofjes en handgel. 

• De ouders mogen jammer genoeg de groepen NIET in. De kinderen die kunnen lopen, zullen 

de groep zelf in lopen. Baby’s worden door de ouders in het evacuatiebedje geplaatst en de 

leidsters halen de baby eruit.  

• De overdracht bij het brengen en ophalen MOET heel kort zijn. Zodat ouders niet te lang op de 

opvang zijn. Dit betekent jammer genoeg dat afscheid van uw kind niet te lang mag duren en 

het gezellige praatje met de leidster deze periode even op zich moet wachten. De leidsters 

kunnen altijd via de app of telefonisch een overdracht geven.  

• De kinderen kunnen in de middag opgehaald worden op de eigen groep. Hier geldt ook weer 

dat u niet de groep in mag en dat overdracht kort moet zijn. De baby’s worden weer via de 

evacuatiebed opgehaald. 

• U kunt samen met uw kind vervolgens via de Nooduitgang de opvang verlaten.  

• Om verspreiding te regelen, kunt u uw kind van 7.30u tot 11.00u brengen en vanaf 16u al 

ophalen.  
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Buitenschoolse opvang  
Ook de buitenschoolse opvang is - op een aangepaste manier- vanaf 11 mei weer geopend voor alle 

kinderen, mits ze geen (milde) klachten hebben zoals omschreven door het RIVM. Het advies van het 

RIVM aan de scholen is dat de leerlingen vanaf 11 mei ongeveer de helft van hun lestijd weer les op 

school krijgen in kleinere groepen. De andere dagen krijgen zij thuiswerk of een ander aanbod (daar 

wordt u door uw school verder over geïnformeerd). We zijn met scholen in gesprek hoe we onze bso 

hier precies op zullen aansluiten. 

 

Wat zeker is dat de bso: 

• open gaat voorafgaand aan en na de normale openingstijden van uw school 

• kinderen opvangt op de dagen dat zij ook naar school gaan; maar we zullen altijd kijken hoe 

wij u hierbij kunnen helpen als u kind op een andere dag naar school moet in plaats van de 

BSO dag 

• kinderen alleen het aantal dagen kan opvangen die in het contract staan (dus als uw kind 

normaal 2 dagen komt, mag dat nu ook). Het aantal opvangdagen blijft dus gelijk. De dagen 

waarop kunnen verschillen.  

• Om het verkeer in de opvang te minderen, zullen de kinderen van de BSO wanneer ze 

opgehaald worden door ouders of verzorgers, zelf de opvang verlaten. Ouders/verzorgers van 

BSO kinderen dienen buiten te wachten. Tenzij u een ook een kind op moeten halen van de 

dagopvang, dan mag u de opvang betreden. Uw BSO kind komt dan ook zelf naar beneden. 

 

Ik hoop dat u deze maatregelen kunt begrijpen en in acht neemt. Als wij met ze allen deze richtlijnen 

volgen, dan beschermen wij alle kinderen, ouders en ons personeel.  

Deze maatregelen staan natuurlijk niet vast. Wij zullen steeds kijken in hoeverre deze werkbaar zijn en 

indien nodig aanpassen. Tevens zullen wij de RIVM richtlijnen in de gaten houden.   

 

 

Vergoeding Netto ouderbijdrage  
De overheid blijft de eigen bijdrage voor de kinderopvang vergoeden, óók na 11 mei als kinderen 

weer mogen komen. In elk geval zolang als het onderwijs gedeeltelijk is opengesteld en de 

noodopvang in stand blijft. De verrekening door de overheid zal hierdoor wel pas in juli plaats kunnen 

vinden. Blijft u de factuur van de kinder- en gastouderopvang betalen. Zo bent u zeker van de 

vertrouwde plek op de kinderopvang en blijft u kinderopvangtoeslag ontvangen. 

 

De hoogte van de vergoeding benadert de eigen bijdrage zoveel mogelijk. De Rijksoverheid 

vergoedt het deel tot de wettelijk vastgelegde maximum uurprijs (€ 8,17 voor kinderdagopvang,  

€ 7,02 voor buitenschoolse opvang). 

 

Ouders die de kinderopvang door blijven betalen gedurende de sluitingsperiode, krijgen de 

vergoeding vanzelf via de Sociale Verzekeringsbank terug. 

 

 
Heeft u nog vragen? 

Check even de veelgestelde vragen van ouders m.b.t. kinderopvang op de website van de 

Rijksoverheid. Of bel ons even. 

 

 

Wij blijven alert en houden je op de hoogte van eventuele verdere maatregelen om jullie kinderen en 

onze medewerkers veilig en gezond te houden.  

 

Be Safe. 

 

 

Team  

Kinderopvang Happy Feet 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/kinderopvang/ouders

