
 

 

    

15 maart 2020 

 
Beste ouder en/of verzorger, 
 

Het kabinet heeft vandaag, 15 maart, na een spoedoverleg besloten dat alle scholen en 

kinderopvangorganisaties in Nederland alsnog sluiten. De sluiting duurt tot en met 6 april 2020. Dit heeft 

uiteraard veel consequenties voor jou als ouder. Wasko blijft als maatschappelijke 

kinderopvangorganisatie wel open voor ouders in cruciale beroepsgroepen zodat zij zich kunnen 

inspannen om de samenleving draaiende te houden. 

 

Wat betekent dit voor ouders en kinderen? 

Er is met ingang van morgen alleen kinderopvang mogelijk voor gezonde kinderen met beide ouders 

werkzaam in cruciale beroepsgroepen. Klik hier voor het overzicht. Mocht deze lijst en/of de voorwaarden 

wijzigen, dan brengen we je op de hoogte. Deze opvang is voor alle opvangsoorten dus dagopvang, 

peuterspeelgroep en BSO. Dit betreft alleen de reguliere opvanguren op de reguliere dagen, volgens 

contract.  

 

Kinderen met klachten (verkoudheid, keelpijn, luchtwegklachten, hoesten, koorts) kunnen wij helaas niet 

opvangen. Ook als jezelf klachten hebt vragen we je om onze kinderopvanglocatie niet te bezoeken. 

 

De school is verantwoordelijk voor opvang tijdens schooluren voor gezonde kinderen met beide ouders 

werkzaam in cruciale beroepsgroepen. Wij verwijzen hiervoor naar de communicatie vanuit de school. 

Mocht dit veranderen dan hoor je dit zo snel mogelijk. 

 

https://wasko.us3.list-manage.com/track/click?u=0fd25a0baedb50e14cdb61a1b&id=7e384bd059&e=37340822cc


 

De mogelijkheid bestaat dat wij groepen binnen een locatie moeten samenvoegen. Ook kan het zijn dat er 

een andere medewerker op de groep staat dan dat jij en je kind gewend zijn. Wij hopen op je begrip 

hiervoor en op je medewerking. 

 

Ben jij en je partner niet werkzaam in een cruciale beroepsgroep dan bestaat uiteraard de mogelijkheid 

om persoonlijke bezittingen zoals kleding en/of medicijnen op te halen binnen de gebruikelijke 

openingstijden. 

 

Praktische en financiële zaken 

In de komende dagen worden de praktische, uitvoerende en administratieve zaken verder uitgewerkt. Ook 

de financiële consequenties zullen de komende dagen verder worden uitgedacht en uitgewerkt in 

samenspraak met de brancheverenigingen en het kabinet. 

 

Het kabinet roept ouders op om voor nu alles te laten zoals het is, dus contracten in stand te houden en 

de facturen te betalen. 

 

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 en/of kindplanning@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. 

 

We hopen en vertrouwen op je begrip, medewerking en verantwoordelijkheid om zo met elkaar nieuwe 

besmettingen te voorkomen! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Rogier Vegter, 

Directeur-bestuurder 
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