
 

Waterhuizerweg 7   |   9753 HP Haren   |   T: (050) 534 5524   |   F: (050) 534 4014  |  E: administratie@kinderopvangharen.nl   |   www.kinderopvangharen.nl 

SNS-bank: 873990218   |   IBAN:  NL28SNSB0873990218 | BTW nr: NL 0091.88.228  |  HKZ-ISO 9001 |   

 
07 mei 2020 

 
Beste ouder(s) en verzorger(s), 

 
In het schrijven van 22 april is kenbaar gemaakt dat maandag aanstaande de kinderdagopvang 
(KDV) weer open is. De BSO is (na opgave) alleen toegankelijk op de schooldagen van uw 
kinderen en waar mogelijk voor noodopvang. Wij zijn blij dat wij u en uw kinderen na 8 weken 
te hebben gemist, weer mogen ontvangen.  
 
Ook binnen de kinderopvangsector moeten wij ons houden aan maatregelen om het coronavirus 
de baas te blijven. Hieronder lees u de regels die voor alle locaties en groepen van de SKH  
gelden. U krijgt daarnaast locatie specifieke maatregelen toegestuurd. Wij verzoeken u beide 
goed door te lezen. Ook indien u de afgelopen weken gebruik heeft gemaakt van de noodopvang. 
Een aantal zaken gaan na 10 mei namelijk anders dan dat u gewend bent, dit betreft 
voornamelijk het halen en brengen van uw kind(eren). Het is plezierig indien u, uw kind(eren) 
ook alvast voorbereidt op hoe het eruit gaat zien.  
 
Afstand houden: 

• In de kinderopvang is 1,5 meter afstand houden gegeven de aard van ons werk niet 

(altijd) mogelijk en wenselijk; 

• Tussen kinderen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden; 

• Tussen personeelsleden en kinderen ouder dan 4 jaar moet en wordt zoveel mogelijk 1,5 

meter afstand bewaard;  

• Tussen personeelsleden/volwassenen onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden; 

• Haal- en brengmomenten zijn kort. Informatieoverdracht van uw kind vindt plaats via 

Konnect of wordt telefonisch gedeeld; 

• Kinderen worden door één volwassene gebracht en andere kinderen van het gezin 

wachten, indien dit verantwoord is, buiten; 

• De locaties / groepen hebben een eigen looproute ingesteld zodat 1,5 meter afstand 

gehouden kan worden bij het halen en brengen. Deze zijn als aparte documenten 

meegestuurd. 

 
Bij klachten en ziekte: 

• Kinderen met de volgende luchtwegklachten blijven thuis 

o Neusverkoudheid 

o Hoesten 

o Moeilijk ademen/benauwdheid 

• Kinderen met koorts boven 38 graden Celsius blijven thuis; 

• Kinderen mogen pas weer naar de opvang als zij 24 uur geen klachten meer hebben; 

• Als iemand in het huishouden van het kind koorts boven 38 graden Celsius en/of 

benauwdheidsklachten heeft, blijft het kind ook thuis; 

• Als iedereen in het huishouden 24 uur geen klachten meer heeft, mogen de kinderen 

weer naar de opvang; 

• Als iemand in het huishouden van de kinderen getest is voor COVID-19 en positief 

bevonden, moeten kinderen wachten dat die persoon 24 uur klachtenvrij is en 

daaropvolgend 14 dagen thuisblijven; 

• Indien kinderen klachten krijgen terwijl ze op de opvang zijn, wordt er altijd direct 

contact opgenomen met de ouder. Het kind moet dan z.s.m. worden opgehaald; 
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Hygiëne:  

• Wij schudden nog steeds geen handen; 

• Hoesten/niezen wordt in de ellenboog gedaan; 

• Voor het snuiten van de neus wordt een papieren zakdoekje gebruikt en na gebruik 

direct weggegooid; 

• Wij zitten niet aan het gezicht;     

• De kinderen bij ons in de opvang worden op bovenstaande regels gewezen door de 

pedagogisch medewerkers;      

• Alle medewerkers van de SKH en kinderen wassen de handen conform de richtlijn 

frequent en met water en zeep gedurende ten minste 20 seconden;                                                                                       

• Toiletten en hotspots (zoals deurkrukken) worden gedurende de dag regelmatig 

schoongemaakt;  

• Wij hebben per dag minimaal één personeelslid verantwoordelijk gesteld voor de 

uitvoering van deze hygiënemaatregelen. 

 
Het is begrijpelijk dat uitvoering van alle maatregelen wennen is. Wij zullen u en uw kinderen 
helpen door de maatregelen te herhalen, indien wij zien dat deze nog niet worden toegepast. 
Het kan voorkomen dat uit de dagelijkse praktijk zal blijken dat wij een van bovenstaande 
maatregelen moeten aanpassen. Wij informeren u hier in zo’n geval direct over via Konnect.  

 
Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u na het lezen van dit bericht nog 
vragen, dan kunt uiteraard een mail sturen naar administratie@kinderopvangharen.nl of 
telefonisch contact met ons opnemen via 050-5345524. Wij staan u graag te woord.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Wilma Pouw-Naarding (Directeur SKH). 

 

mailto:administratie@kinderopvangharen.nl

