
 

                                              Riel, 18 maart 2020 

 

Op 15 maart 2020 heeft het kabinet besloten dat scholen en kinderopvang tot en met 6 april 

gesloten blijven. Een uitzondering wordt gemaakt voor kinderen wiens ouders cruciale/vitale 

beroepen uitoefenen. Ditzelfde geldt voor eenoudergezinnen waarvan de ouder een 

cruciaal/vitaal beroep heeft. 
Wij zijn momenteel in overleg met de gemeente over hoe we de komende tijd de opvang gaan 

regelen voor deze kinderen. Daar zijn we heel hard mee bezig. Tot die tijd vangen we deze 

kinderen op de eigen opvang/school op. 
De coördinatie van de opvang is in handen van Marlies de Beer van de Koningsbeer , terwijl de 

teamleden van school participeren in deze opvang samen met de pedagogisch medewerkers van Kober 

en de Koningsbeer.  De school richt zich daarnaast vooral op thuisonderwijs.  
 

Informatie en contact 

Voor informatie die niet op deze website te vinden is verwijzen we je graag door: 

• Informatie over het coronavirus, de verspreiding en preventiemaatregelen: RIVM 

(www.rivm.nl/coronavirus/covid-19) of telefonisch via 0800 – 1351. 

• Vragen over het coronavirus in relatie tot je persoonlijke gezondheidssituatie of die 

van jouw kind: je eigen huisarts. 
•  

Vraag & antwoord 

We zitten in een uitzonderlijke situatie en krijgen hier veel vragen over. Hieronder vind je 

antwoord op een aantal veelvoorkomende vragen. Bij een aantal vragen verwijzen wij je naar 

de website van Rijksoverheid. Deze website wordt dagelijks aangepast. 
 

* Mag mijn kind naar de opvang? 

De kinderopvang en school zijn gesloten tot en met 6 april 2020. Kinderen van wie de ouders 

in cruciale/vitale beroepsgroepen werken hebben zich gemeld voor noodopvang. 

* Wanneer werk ik in een cruciale/vitale beroepsgroep? 

Bekijk hier het overzicht van cruciale beroepsgroepen. 
* Wat als ik in een cruciale/vitale beroepsgroep werk, maar mijn partner niet?  

Zie de website van de rijksoverheid; daarnaast benadrukken we nogmaals dat de opvang en de 

school dus gesloten zijn en dat ouders in eerste instantie zelf verantwoordelijk zijn voor de 

opvang van hun kinderen. Alleen in uiterste nood en er echt geen andere oplossing is, mag er 

een aanvraag gedaan worden voor de noodopvang. Wij als Kindcentrum bekijken dan samen 

met ouders of de opvang wel of niet kan worden toegezegd. De maatregel om de opvang te 

sluiten is tenslotte niet voor niks genomen. 

 

* Ik werk in een cruciale/vitale beroepsgroep en ik maak gebruik van de noodopvang. 

Moet ik daar kosten voor maken? Ga naar de website van Rijksoverheid 
 

* Welke maatregelen neemt het Kindcentrum om besmetting te voorkomen?  

Het Kindcentrum  volgt de richtlijnen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 

Milieu). We brengen deze maatregelen ook onder de aandacht bij kinderen:  
• Was je handen regelmatig met water en zeep; 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen
https://www.kwink.nl/www.rivm.nl/coronavirus/covid-19
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang
https://www.rivm.nl/


• Hoest en nies in de binnenkant van je ellenboog; 

• Gebruik papieren zakdoekjes of tissues en gebruik deze slechts één maal; 
• We geven elkaar geen hand.   

 

* Je kind heeft milde klachten zoals niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten en/of 

verhoging (tot 38 graden). Mag hij/zij naar het Kindcentrum (noodopvang) komen?  

Het Kindcentrum volgt hierin de richtlijnen van het RIVM. Je kind mag niet komen en moet 

thuisblijven tot 24 uur nadat het is opgeknapt. Als de klachten verergeren neem dan 

telefonisch contact op met uw huisarts. 
 

* Mag mijn kind naar het Kindcentrum komen als mijn kind hoest, snottert of 

verkouden is vanwege chronische klachten? 

De situatie waar we nu mee te maken hebben is uitzonderlijk en het is belangrijk dat iedereen 

zich daar aan houdt. Zo zijn de richtlijnen het meest effectief. Bij het Kindcentrum zijn de 

richtlijnen van het RIVM leidend. We hanteren hierbij in deze uitzonderlijke situatie voor alle 

kinderen dezelfde regel. Of een kind de klachten vanwege chronische aandoening heeft, is in 

deze situatie niet relevant.  
 

* Wat verstaan we onder hoesten en verkoudheid?   

We volgen de richtlijn van het RIVM en kunnen hierover geen nadere uitspraken doen. 

Nogmaals: bij niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten en/of verhoging (tot 38 graden) mag 

een medewerker of kind niet komen.  
Heb je een vraag die hierboven niet wordt beantwoord, neem dan contact met ons op! 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens partners van Kindcentrum de Vonder, 
  
Marlies de Beer        (coördinator) 
Kinderdagverblijf de Koningsbeer 
06 15 30 87 51 
info@dekoningsbeer.nl 
 
Mirjam Koring 
Unit-manager Kober 
 
Jan Smits, 
Directeur de Vonder 
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