
 

Aan alle ouders van de kinderen van onze kindcentra 
 
26 januari 2022 
 
 
Betreft: versoepelingen per donderdag 27 januari a.s. 
 
 
Beste ouder, 
 
Wij zijn blij met de versoepelingen die gisteren tijdens de persconferentie zijn gemeld. Deze maatregelen 
komen de continuïteit van de ontwikkeling van de kinderen hopelijk ten goede. Uiteraard hebben wij ook 
oog voor de eventuele negatieve gevolgen ervan.  
 
De versoepeling 
De quarantaineplicht voor een hele groep vervalt. Dat betekent dat kinderen van 0-18 jaar die in contact 
zijn geweest met iemand die corona heeft, niet in quarantaine hoeven. Zij kunnen naar het dagverblijf, de 
peuterspeelgroep, het onderwijs en de vso en bso.  
 
Wij vragen u: 

- let extra goed op de gezondheid van uw kind  
- houd uw kind thuis als hij of zij klachten heeft  
- doe een zelftest bij uw kind of laat uw kind testen door de GGD  

- als uw kind thuis moet blijven, meld uw kind dan af bij het kindcentrum op de gebruikelijke 

manier. Voor de dagopvang, peuterspeelgroep, vso en bso loopt dit via Konnect 
 
Wat als uw kind nu in quarantaine zit? 

- de kinderen die geen klachten hebben, mogen morgen weer naar het kindcentrum komen, ook als 
een huisgenoot corona heeft of positief getest is 

- kinderen met klachten en/of die positief getest zijn, blijven thuis en volgen de quarantaineregels 
 
Daarnaast blijven de volgende regels gelden: 

- schud geen handen 
- was regelmatig minstens 20 seconden goed je handen met water en zeep   
- hoest en nies in je elleboog  
- gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg  
- volwassenen, dus PIT’ers en ouders, houden 1,5 meter afstand van elkaar (kinderen hoeven geen 

1,5 meter afstand van elkaar en een volwassene te houden)  
- kinderen van groepen 6, 7 en 8 wordt dringend geadviseerd om bij verplaatsing in het kindcentrum 

een mondkapje te dragen. In de groep mag het mondkapje af 
 

Als er over langere termijn meerdere besmettingen in de groep zijn, doet de GGD een uitbraakonderzoek. 
In dat geval kan de GGD quarantaine-advies geven voor de hele groep. 
 



 

Wij doen ons uiterste best om alle groepen, binnen de nieuwe richtlijnen, door te laten draaien, maar 
zowel de kinderopvang als het onderwijs kampt nog onverminderd met personeelstekorten. Dat betekent 
dat er nog steeds groepen thuis kunnen komen te zitten omdat één van onze medewerkers klachten heeft 
en positief getest blijkt.  
 
De versoepelingen hebben, zoals tijdens de persconferentie gezegd, alleen effect als iedereen zich zoveel 
mogelijk aan de regels houdt. Wij vragen u daarom dringend bovenstaande adviezen/richtlijnen op te 
volgen. Daarnaast kunnen per kindcentrum specifieke afspraken gelden of maatregelen worden genomen. 
De informatie hierover krijgt u van het management van uw kindcentrum. We hopen op uw begrip en 
medewerking in deze in meerdere opzichten moeilijke situatie en hopen van harte dat we hiermee een 
start hebben  gemaakt  richting betere tijden.   
 
Hartelijke groeten, 
mede namens de teams van onze kindcentra 
 
 
Ad Vos 
Bestuurder 


