
Beste ouders/verzorgers, 
 
In de persconferentie van dinsdag 21 april werd bekend gemaakt dat de kinderen per 11 mei 
weer naar de kinderopvang (kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang) 
mogen, waarbij de BSO (gedeeltelijk) weer open gaat. Daar zijn we natuurlijk ontzettend blij 
mee, want we missen de kinderen elke dag een beetje meer… 
 
Het is echter een hele uitdaging voor ons allemaal om de opening succesvol te laten 
verlopen. We kunnen ons goed voorstellen dat iedereen weer even moet wennen aan de 
nieuwe situatie. Onze ervaring is dat kinderen hier, na een periode van afwezigheid, vaak 
even wat tijd voor nodig hebben. We zijn dan ook op zoek gegaan naar oplossingen die de 
mogelijkheid bieden om dit wenproces goed te kunnen laten verlopen en waarbij ook wij met 
elkaar de ruimte krijgen om onze draai te vinden in de nieuwe situatie. Zo hopen wij ieders 
gezondheid en veiligheid te kunnen waarborgen.  
 
In overleg met het team en de oudercommissie zijn we tot een plan gekomen waar we in 
ieder geval tot de volgende persconferentie van 20 mei mee willen gaan werken. Donderdag 
21 mei is het Hemelvaart, de Kruimelkring is dan volledig gesloten. Op vrijdag 22 mei zijn de 
basisscholen, BSO (met uitzondering van de noodopvang) en de peuterspeelzaal gesloten. 
Eventuele aangepaste maatregelen zullen daarom in ieder geval niet eerder ingaan dan op 
maandag 24 mei. We hebben het in dit geval dus ook over een overgangsperiode van 
maximaal 2 weken. 
 

RICHTLIJNEN RIVM 

Wellicht overbodig, maar de richtlijnen vanuit het RIVM blijven van kracht. 

Hiervoor verwijzen wij jullie naar: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden 

In ons werk is het niet mogelijk om naar de kinderen toe de 1,5m grens aan te houden. Mede 

hierdoor zullen wij extra alert zijn op de persoonlijke hygiëne, de hygiëne op de groep en de 

hygiëne van de aanwezige kinderen.  

 

VERJAARDAGEN 
Omdat er al zoveel niet mag gedurende deze periode met Corona, willen we de kinderen niet 
ook nog eens hun verjaardagsfeestje afnemen. Maar we zullen dit wel iets anders moeten 
aanpakken: 

• Overleg over het vieren van het feestje gebeurt per mail; 

• Er kunnen voorlopig geen ouders aanwezig zijn wanneer het feestje wordt gevierd; 

• Een (gezonde) traktatie is welkom, maar dan graag verpakt (geen fruitspiesjes, en 
zelfgebakken cakejes en dergelijke) in verband met de hygiëne. 

  

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden


PEUTERSPEELZAAL 
Ondanks dat de peuterspeelzaal valt onder kinderopvang die per 11 mei weer volledig open 
gaat, menen wij er goed aan te doen om deze eerste 2 weken de peutergroepen op te 
splitsen zodat we met maximaal 8 peuters tegelijk in de groep zijn. Op deze manier kunnen 
de kinderen rustig wennen en hebben de twee leidsters alle tijd en aandacht voor de 
kinderen. Hierdoor verwachten we dat de overgang naar een volle groep van 16 peuters 
meer geleidelijk zal verlopen. Via Klasbord zullen de leidsters aangeven op welke dagen de 
peuters kunnen komen. We houden hierbij rekening met de peuters die ook gebruik maken 
van het kinderdagverblijf. Met de ouders van nieuwe peuters zal contact worden opgenomen 
om te overleggen en om afspraken te maken.  
 
Wanneer er door deze beslissing problemen ontstaan horen wij dit graag zodat we samen 
een passende oplossing kunnen vinden. 
 
Brengen en halen van de peuters 
Ondanks het feit dat het misschien beter is om zoveel mogelijk personen uit het 
kindercentrum te weren, staat het welbevinden van de kinderen bij ons hoog in het vaandel. 
Daarom geven we de ruimte om de peuters na deze lange afwezigheid zelf in de groep af te 
zetten. Hierbij wel een paar aandachtspunten: 

• De kinderen worden door maximaal 1 persoon gebracht en gehaald; 

• Bij binnenkomst worden de handen door iedereen gedesinfecteerd met de middelen 
die klaarstaan; 

• Het afscheid wordt zo kort mogelijk gehouden (even meespelen kan voorlopig helaas 
niet); 

• Eventuele bijzonderheden worden, zowel door ouders als door leidsters, per mail 
doorgegeven; 

• Er zijn maximaal twee ouders/verzorgers tegelijk in het lokaal, en maximaal twee 
tegelijk in de gang; 

• Zowel binnen als buiten wordt de anderhalve meter grens gehanteerd; 
 

Het groene lokaal: 

• Peuters van het groene lokaal gebruiken bij het brengen alleen de hoofdingang; 

• Bij het ophalen wachten de ouders/verzorgers van peuters uit het groene lokaal 
buiten op het plein. De kinderen zullen, vanwege de veiligheid, 1 voor 1 door de 
leidster naar buiten worden gebracht; 
 

Het oranje lokaal: 

• Peuters van het oranje lokaal gebruiken bij het brengen alleen de nooduitgang in het 
oranje lokaal.  

• Bij het ophalen wachten de ouders/verzorgers van peuters uit het oranje lokaal op de 
stoep naast de nooduitgang van het oranje lokaal. De kinderen zullen, vanwege de 
veiligheid, 1 voor 1 naar buiten worden gebracht; 

 
  



KINDERDAGVERBLIJF 
Normaal gesproken, wanneer nieuwe kinderen bij ons starten, komen ze eerst een paar keer 
even wennen. De meeste kinderen van het kinderdagverblijf zijn al twee maand niet meer bij 
ons geweest. Voor een kindje van 8 maanden is dat een kwart van zijn leven! We 
verwachten dan ook dat er veel kindjes zullen zijn die even wat tijd nodig zullen hebben om 
zich weer op hun gemak te voelen. Ondanks het feit dat de kinderopvang per 11 mei voor 
jullie weer volledig beschikbaar zal zijn volgens contracturen, gaat onze voorkeur er toch 
naar uit om dit in stapjes op te bouwen. Mits dit ook voor jullie haalbaar is natuurlijk. Wellicht 
is bijvoorbeeld de afname van minder uren per dag(deel) mogelijk. Omdat de opvang tot en 
met 20 mei volledig kosteloos is (de Overheid en de Kruimelkring vergoeden de volledige 
opvangkosten) biedt dit voor ons samen de ruimte om een goede start mogelijk te maken.  
 
Wij vragen dan ook aan álle ouders met kinderen op het kinderdagverblijf om vóór 
aanstaande maandag via dit formulier aan te geven op welke (contract-)dagen je opvang 
nodig hebt en op welke tijden je je kindje komt brengen en halen. Op deze manier kunnen 
we een planning maken waarbij we ruim voldoende pedagogisch medewerkers zullen 
inzetten om elk kind de zorg en aandacht te geven die hij/zij op dat moment nodig heeft. 
 
Verder gelden er de volgende richtlijnen: 
 
KDV 1 (0 tot 2 jarigen) 

• Voor KDV 1 (0 tot 2 jarigen) mogen ouders en kinderen bij brengen en halen gebruik 
maken van de hoofdingang.  

• De kinderen worden door maximaal 1 persoon gebracht en gehaald; 

• Bij binnenkomst worden de handen door iedereen (m.u.v. de 0-jarigen) 
gedesinfecteerd met de middelen die klaarstaan; 

• Tijdens het wegbrengen is er maximaal 1 ouder in het lokaal, en maximaal twee 
tegelijk in de gang; 

• Eventuele bijzonderheden worden, zowel door ouders als door leidsters, per mail 
doorgegeven; 

• Tijdens het ophalen zijn er maximaal 2 ouders tegelijk in de hal. De kinderen worden 
naar de gang gebracht bij het ophalen. Ouders komen dan dus niet meer in het 
lokaal; 

• Zowel binnen als buiten wordt de anderhalve meter grens gehanteerd, tussen ouders 
onderling en tussen ouders en leidsters; 

 
KDV 2 (2 tot 4 jarigen) 

• Voor KDV 2 (2 tot 4 jarigen) maken ouders en kinderen bij brengen en halen gebruik  
van de nooduitgang in het lokaal;  

• De kinderen worden door maximaal 1 persoon gebracht en gehaald; 

• Bij binnenkomst worden de handen door iedereen gedesinfecteerd met de middelen 
die klaarstaan; 

• Tijdens het wegbrengen is er maximaal 1 ouder in het lokaal; 

• Eventuele bijzonderheden worden, zowel door ouders als door leidsters, per mail 
doorgegeven; 

• Wanneer de peuter opgehaald wordt is dat wederom via de nooduitgang. Er hangt 
een bel naast de deur. De kinderen worden naar buiten gebracht, ouders komen dan 
dus niet meer in het lokaal; 

• Zowel binnen als buiten wordt de anderhalve meter grens gehanteerd, tussen ouders 
onderling en tussen ouders en leidsters;  

https://www.dekruimelkring.nl/informatie/opvangaanvraag-formulier.html


BUITENSCHOOLSE OPVANG 
Vorige week vrijdag hebben de basisscholen de ouders geïnformeerd over de opening van 
de scholen na de meivakantie en hoe dit organisatorisch zal gaan verlopen. Voor de ouders 
met kinderen op de VSO en/of BSO betekent dit dat zij alleen recht hebben op VSO en BSO 
op de dagen dat de kinderen ook naar school gaan. Omdat deze dagen door de basisschool 
zijn vastgesteld, betekent dit dat het voor kan komen dat de kinderen op andere dagen 
gebruik kunnen gaan maken van VSO en/of BSO dan het contract aangeeft. Wij vragen de 
ouders met kinderen op onze BSO om uiterlijk zondag 3 mei te reageren op de mail die 29 
april is verstuurd zodat wij het rooster in orde kunnen maken. 
 
Wanneer er nog broertjes en/ of zusjes naar het kinderdagverblijf gaan, kan het gebeuren 
dat de kinderen op verschillende dagen gebruik maken van onze opvang. Dat het handiger is 
om alle kinderen uit 1 gezin op dezelfde dag naar de opvang te laten gaan begrijpen wij. We 
vragen je om in die gevallen contact op te nemen met Loudi of Aniek om de eventuele 
mogelijkheden te bespreken. 
 
Wanneer jullie kind gebruik gaat maken van VSO en/of BSO dan gelden de volgende 
richtlijnen: 

• Ouders en kinderen van de BSO maken gebruik van de nooduitgang aan de BSO 
kant; 

• Bij binnenkomst desinfecteren de kinderen hun handen met de middelen die 
klaarstaan; 

• De kinderen worden door maximaal 1 persoon opgehaald. Deze persoon wacht 
buiten; 

• Eventuele bijzonderheden worden, zowel door ouders als door leidsters, per mail 
doorgegeven; 

• Zowel binnen als buiten wordt de anderhalve meter grens gehanteerd. Ook de 
kinderen van de BSO gaan proberen om zich hier zoveel mogelijk aan te houden. 
 

We hopen met deze maatregelen een goede balans te hebben gevonden tussen vraag, 
aanbod en het welbevinden van het kind. Het is een bijzondere periode, waarin de leidsters 
hun uiterste best doen om voor 100% voor jullie en de kinderen klaar te staan. Maar we 
kunnen dit niet alleen. Laten we er samen het beste van maken! 
 
Mochten we nog iets voor jullie kunnen betekenen dan horen we het graag. 
 
Hartelijke groet, 
Namens het team van De Kruimelkring  

Loudi en Aniek 
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