
Mail naar ouders D.D 28-2-2020 

Beste Ouders & Verzorgers, 

We kunnen ons voorstellen dat er vragen bij je leven over Corona en kinderopvang. We hebben de meest gestelde 
vragen met relevante informatie hieronder vermeld. 

 Inmiddels zijn een aantal besmettingen van het Coronavirus vastgesteld in Nederland. 
Het nieuwe virus roept veel vragen op.  

Welke maatregelen kan ik als ouder verwachten van de kinderopvang? 

Wij volgen de ontwikkelingen rondom het coronavirus , onder andere via het RIVM en 
via contact met de GGD. Mocht het nodig zijn om extra maatregelen te nemen dan zullen 
we de organisaties waarmee wij samenwerken hierover informeren. En natuurlijk 
worden ouders geïnformeerd als er extra maatregelen nodig zijn. 

https://www.ggdhvb.nl/professionals/nieuws/2020/02/Informatie-voor-scholen-en-
kinderopvang-over-het-coronavirus 

Waar kan ik terecht voor actuele informatie? 

Wij verwijzen u voor de meest actuele informatie door naar de website van het RIVM: 

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19 

Gaan kinderopvanglocaties sluiten? 

Vooralsnog gaan er geen locaties sluiten. Dit zullen we alleen doen op advies van het 
RIVM en/of de gemeente en GGD. Als dit gaat spelen bij ons dan informeren we alle 
betrokken ouders uiteraard zo snel als mogelijk. 

Worden er extra maatregelen genomen om het virus te voorkomen ? 

We volgen hierin de adviezen vanuit het RIVM, die overigens voor de kinderopvang 
altijd al gelden: 

• Regelmatig handen wassen, 
• Hoesten en niesen in de binnenkant van je elleboog 
• Papieren zakdoekjes en papieren handdoeken gebruiken. 
• We adviseren jullie als ouders zelf thuis ook deze hygiëne maatregelen in acht te nemen. 

Goed handen wassen doe je op de volgende manier: 
Stap 1: Maak je handen helemaal nat met stromend water 

Stap 2: Gebruik genoeg zeep om je handen helemaal in te zepen 

Stap 3: Was je handen volledig gedurende ongeveer 20 seconden. Vergeet de bovenkant, 
nagels en tussen de vingers niet. 

https://www.ggdhvb.nl/professionals/nieuws/2020/02/Informatie-voor-scholen-en-kinderopvang-over-het-coronavirus
https://www.ggdhvb.nl/professionals/nieuws/2020/02/Informatie-voor-scholen-en-kinderopvang-over-het-coronavirus
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19


Stap 4: Spoel de handen goed af onder stromend water 

Stap 5: Droog je handen goed af met een schone, liefst papieren handdoek 

Mag mijn kind met ziekteverschijnselen naar de opvang? 

De richtlijnen die we hanteren zijn de richtlijnen die altijd al gelden in geval van ziekte 
van kinderen die onze locatie bezoeken. Deze afspraken zijn bekend bij alle ouders. 

Hoe met kinderen te communiceren over ingewikkelde actuele onderwerpen als corona? 

Als kinderen zelf vragen stellen over Corona vind je hier wat praktische tips: 

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5035696/coronavirus-covid-19-
kinderen-corona-nederland-paniek-vragen 

Andere vragen? 

Staat uw vraag er niet bij? Voor specifieke vragen kunt u terecht bij ons op locatie. Voor 
vragen over Corona in relatie tot uw gezondheid of die van uw kind kunt u contact 
opnemen met uw huisarts en/of de GGD. De GGD heeft hiervoor een speciaal nummer 
ingesteld (0900 – 364 64 64): 

https://www.ggdhvb.nl/nieuws/2020/02/Vragen-over-coronavirus-0900-364-64-64 

Naast deze adviezen zal er vanaf deze week ook extra schoongemaakt geworden wat betreft de klinken en kranen en 
sanitair.  

  
Met vriendelijke groet, 
  
Marlies de Beer 
Kinderdagverblijf de Koningsbeer 
  
06 15 30 87 51 
info@dekoningsbeer.nl 
Goirleseweg 3 
5133 BC Riel 
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Mail aan ouders; D.D 11-3-2020 

Beste ouders, scholen, kinderopvang en andere organisaties. 

Sinds vrijdag 6 maart 18.00 uur adviseert het RIVM inwoners van de provincie Noord-Brabant bij verkoudheid, 

hoesten of koorts hun sociale contacten te beperken. Dit betekent: blijf thuis. Om de mogelijke verspreiding in 

deze provincie in kaart te brengen, start het RIVM zaterdag 7 maart een steekproefonderzoek naar COVID-19. 

Op de website van de Rijksoverheid worden de meest gestelde vragen en antwoorden steeds geactualiseerd. In 

deze mail lees je de meest voorkomende vragen en antwoorden m.b.t. scholen en kinderopvang.  

  

Moeten scholen / kinderopvangorganisaties in Noord-Brabant hun deuren sluiten? 

Het is niet nodig scholen of kinderopvangorganisaties te sluiten. Kinderen die geen klachten hebben kunnen 

gewoon naar school of de kinderopvang. Kinderen die last hebben van een van de onderstaande klachten 

moeten thuisblijven: 

• Verkoudheid 

• Hoesten 

• Koorts (meer dan 38 graden) 

Dit geldt ook voor alle medewerkers: bij bovenstaande klachten moeten zij thuisblijven. 

  

Moet ik als school / kinderopvangorganisatie in Noord-Brabant maatregelen nemen? Zo ja, welke? 

Neem de gebruikelijke maatregelen om overdracht van griep en verkoudheid te voorkomen (goede hygiëne). 

Kinderen en medewerkers die last hebben van verkoudheid, hoesten of koorts (meer dan 38 graden) moeten 

thuisblijven. Er zijn geen specifieke maatregelen nodig op school of kinderopvang. 

  

Ik werk op een school, kinderdagverblijf of gastouderopvang in Noord-Brabant. Wat kan ik doen om 

besmetting te voorkomen? 

Neem de gebruikelijke maatregelen om overdracht van griep en verkoudheid te voorkomen:  

• Zorg dat de kinderen en jijzelf regelmatig de handen te wassen met water en zeep en afdrogen met 

een papieren handdoek. 

• Leer kinderen dat ze hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog. 

• Gebruik papieren zakdoekjes als je moet hoesten of niezen. En gooi ze direct weg. 

 

  

Heb je vragen? 

https://ggdhvb.us11.list-manage.com/track/click?u=b38ca1b53c3bb10e398196da5&id=cadaf1169e&e=8e87b365b9
https://ggdhvb.us11.list-manage.com/track/click?u=b38ca1b53c3bb10e398196da5&id=567ff06327&e=8e87b365b9


 

Als GGD volgen we de situatie rondom het coronavirus op de voet. Dit doen wij samen met het RIVM en de 

veiligheidsregio. Alle huisartsen zijn geïnformeerd door de GGD. 

Meer informatie over het coronavirus kun je lezen op de website van de GGD en op de website van het RIVM. 

Zit jouw vraag hier niet tussen? 

Bel dan met onze GGD: 0900 364 64 64 of het RIVM 0800 1351.  

Met vriendelijke groet, 

GGD Hart voor Brabant 
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