
 

 
 
 

 

 

Datum; 24 april 2020  

Betreft: Openstelling Kinderopvang vanaf 11 mei  

 

Beste ouders/verzorgers, 

Zoals u heeft begrepen uit het nieuws mag de kinderopvang weer starten en gaan dus ook de locaties 

van Stichting Kinderspeelzaal vanaf maandag 11 mei weer open.  

Wij zijn blij dat wij als kinderopvang als eerste in Nederland weer mogen starten om het gewone 

leven, zo goed als mogelijk, op te pakken. Zoals het RIVM aangeeft is uit nationaal en internationaal 

onderzoek gebleken dat kinderen een milde vorm van Corona kunnen krijgen, maar dat zij geen rol 

spelen in het doorgeven van het virus aan volwassenen. Om deze reden mogen de kinderen van 0-4 

weer naar de opvang toe en is voor deze groep kinderen het niet nodig om de 1,5 meter afstand te 

realiseren. Als u wilt, kunt u via deze link daar meer over lezen https://www.rivm.nl/coronavirus-

covid-19/kinderen-coronavirus 

Natuurlijk zijn wij ons bewust van de zorgen van ouders over het brengen van hun kinderen na een 

periode van sluiting. Wij houden ons aan alle regels en richtlijnen van het RIVM om de opvang van de 

kinderen te laten plaatsvinden om verdere verspreiding van het Corona virus te voorkomen. Dat 

betekent ook dat wij de medewerking van u als ouder daarvoor vragen. Hieronder staan de algemene 

richtlijnen die gelden voor alle locaties van Stichting Kinderspeelzaal. Volgende week ontvangt u de 

afspraken over met name halen en brengen van uw eigen locatie. Daarvoor hebben we nog wat tijd 

voor, zodat wij kunnen overleggen met de basisscholen waarin onze locaties veelal zijn gevestigd. 

 uw kind is welkom op de opvang vanaf 11 mei 2020 conform de plaatsing zoals u voor 

15 maart had 

 wij werken met het schema van de branchevereniging Kinderopvang zoals 

bijgevoegd: 

 halen en brengen mag niet tot in de groepsruimte - u ontvangt nog nadere informatie 

hierover. De Samenspelgroepen in Den Haag zullen daarom nog niet van start kunnen 

gaan, aangezien er dan te veel volwassenen een ruimte verblijven.  

 kinderen worden gebracht door 1 persoon 

 volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar 

 kinderen en ouders mogen geen klachten hebben als verkoudheid, hoesten en/of 

koorts 

 het afscheid is kort 

 wij volgen de hygiëne richtlijnen van het RIVM en hebben extra handzeep en papieren 

handdoeken. De kinderen zullen regelmatig hun handen wassen. Na afloop zullen de 

groepsruimte, meubilair en speelgoed worden schoongemaakt. 

Op de meeste locaties zal er gekozen worden voor het brengen van de kinderen in de 

buitenruimte/speeltuin. Het is van belang dat uw kind zelf naar de juf kan lopen. Als uw kind moeite 

heeft met afscheid nemen en niet zelf in staat is om naar de pedagogisch medewerker te lopen, kan 

het zijn dat u uw kind niet op de opvang kan laten. De 1,5 meter tussen volwassenen moet worden 

aangehouden, waardoor het overnemen van uw kind van hand tot hand niet mogelijk is.  

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen-coronavirus
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Uw kind wordt grotendeels door de eigen en bekende medewerkers opgevangen. Aangezien er ook 

medewerkers zijn die tot de risicogroep behoren en niet kunnen werken, zullen er ook andere 

medewerkers ingezet worden. Al deze medewerkers zijn gekwalificeerd, ervaren en in dienst bij 

Stichting Kinderspeelzaal 

Wij hopen van harte dat u uw kind met een gerust hart bij de opvang komt brengen, zeker gezien de 

voorzorgsmaatregelen die wij treffen. Uiteraard begrijpen wij ook als u de keuze maakt om uw kind 

(tijdelijk) nog niet te brengen. Wij verzoeken u vriendelijk dit voor 11 mei per mail door te geven via 

administratie@kinderspeelzaal.nl.  

 

Vriendelijke groet,  

 

Kim van Ulzen,  

Bestuurder Stichting Kinderspeelzaal  
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