
 

 

    

Beste ouder en/of verzorger, 
 

In verband met het coronavirus heeft de overheid vandaag, 12 maart, aanvullende maatregelen 

aangekondigd om de verspreiding van het virus te beperken. 

Wij vragen jou:  

• je kind(eren) thuis te houden bij klachten die een neusverkoudheid betreffen en/of hoesten, en/of 

keelpijn en daarbij eventueel koorts. Dit geldt ook wanneer je kind niet in een risicogebied is 

geweest of contact heeft gehad met een besmet persoon. 

• indien jezelf klachten hebt om onze kinderopvanglocatie ook niet te bezoeken. 

• zo snel mogelijk aan ons door te geven als je kind niet naar de opvang komt 

• je verantwoordelijkheid te nemen om zo met elkaar nieuwe besmettingen te voorkomen! 

Onze pedagogisch medewerkers houden de kinderen goed in de gaten en zullen contact opnemen als je 

kind gedurende de dag één of meerdere van bovengenoemde symptomen krijgt. Zij zullen je vragen je 

kind zo snel mogelijk op te (laten) halen. 

 

Gevolgen voor de groepen 

Bij een groot aantal afmeldingen kan dit misschien leiden tot het samenvoegen van groepen. Per locatie 

zal hier goed naar worden gekeken. 

 

Ook medewerkers die verkouden zijn moeten thuisblijven. Mochten wij te maken hebben met een groot 

aantal ziekmeldingen van medewerkers, dan bestaat de kans dat er een andere medewerker op de groep 

staat. 

 



 

Kwaliteit 

De GGD komt de kinderopvang tegemoet door een aantal regels te versoepelen:  

• we mogen het vaste gezichtencriterium loslaten. 

• we mogen meer kinderen opvangen op een groep indien het aantal vierkante meters dit toelaat. 

• we mogen kinderen opvangen op andere groepen dan de eigen groep. 

Dat is natuurlijk fijn voor ons maar ook voor jou als ouder. Op die manier zijn er meer mogelijkheden om 

de opvang door te laten gaan. Dit is echter geen vrijbrief. Het belang van kinderen staat te allen tijde 

voorop. 

 

Het kan zijn dat we je moeten vragen, je kind(eren) op te halen. We hopen dat het zover niet hoeft te 

komen. We informeren je uiteraard mocht dit het geval zijn. We rekenen op je begrip en je medewerking. 

 

Meer weten? 

Op de website van het RIVM staat de meest actuele informatie over het coronavirus. 

We houden je op de hoogte via onze website www.wasko.nl onder het kopje Nieuws. 

 

Mocht je nog vragen hebben en kun je het antwoord niet terugvinden op bovengenoemde websites, stel 

dan je vraag via communicatie@wasko.nl. We doen ons best z.s.m. je vraag te beantwoorden. Graag via 

e-mail zodat de pedagogisch medewerkers en andere collega’s zich kunnen concentreren op de zorg voor 

de kinderen.  

 

Hartelijk dank voor de medewerking. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Rogier Vegter, 

Directeur-bestuurder 
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