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Westland, 4 februari 2021
Geachte ouder(s) en/of verzorger(s),
Maandag 8 februari zijn de kinderen tussen de 0 en 4 jaar weer welkom. Wij zijn blij ze
weer allemaal te mogen ontvangen. De BSO is alleen open voor noodopvang.
Om verantwoorde en veilige opvang te bieden aan uw kind en tevens een veilige
werkomgeving voor onze medewerkers te creëren, zijn er door het RIVM maatregelen
opgesteld waaraan wij en u zich dienen te houden om een besmetting te voorkomen. Een
aantal regels zijn verscherpt. De belangrijkste regel is dat bij een besmetting van een
kind of medewerker de hele groep in thuis quarantaine moet blijven. Een ingrijpende
regel waarom wij met elkaar zo veilig en gezond mogelijk moeten werken en handelen
door ons te houden aan de regels. Wij rekenen in het belang van de kinderen, onze
medewerkers en u zelf op uw medewerking.
In de bijlage verwijzen wij u naar de regels vanuit de overheid. Dit zijn de regels die op
3 februari 2021 zijn opgesteld door het RIVM. Mochten de regels veranderen dan krijgt
u hier zo snel mogelijk bericht over.
Naast deze informatie, ontvangt u deze week locatie specifieke informatie vanuit de
groep van uw kind.
De informatie die u via Konnect ontvangt, staat ook op onze website www.okidoki-kdv.nl
Wij houden u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen. Heeft u vragen over de
informatie in deze brief? Neem dan contact op met de leidinggevende van de locatie, of
stel uw vraag via: info@okidoki-kdv.nl en telefonisch tussen 8.30u-16.30u op het
hoofdkantoor 0174-441510. Vragen over planning graag zo veel mogelijk via de mail:
planning@okidoki-kdv.nl
Wij wensen uw kin(eren) veel plezier in de opvang en u en uw gezin veel gezondheid.
Met vriendelijke groet,
Namens alle Okidoki medewerkers,
Lisa ‘s-Gravendijk en Margreet van der Poll
Directie Kinderopvang Okidoki
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Bijlage: De regels vanuit de overheid op een rij
1. Kinderen wel naar de opvang:
Alle kinderen die gezond zijn.
Kinderen mogen met verkoudheidsklachten (loopneus, neusverkoudheid, niezen en/of
keelpijn) of bekende hooikoortsklachten naar de kinderopvang, behalve:
 als uw kind andere klachten heeft die passen bij COVID-19 zoals: koorts (38
graden Celsius en hoger), benauwdheid, meer dan incidenteel hoesten, plotseling
verlies van reuk en/of smaak;
 als uw kind een huisgenoot is van een patiënt met een bevestigde COVID-19
infectie;
 als er iemand in het huishouden van uw kind is die naast (milde) corona klachten
ook koorts (38 graden en hoger) en/of benauwdheid heeft en er is nog geen
negatieve testuitslag.
 Als een broer of zus in quarantaine moet omdat uit bron- en contactonderzoek is
gebleken dat uw kind in nauw contact (dat wil zeggen minimaal 15 minuten
cumulatief (dus alle minuten bij elkaar opgeteld) in 24 uur binnen 1,5 meter
afstand) is geweest, mag uw kind wel gewoon naar de opvang. Voorwaarde is wel
dat zij niet zijn blootgesteld aan de positief geteste persoon. Als de broer of
zus vervolgens klachten van koorts of benauwdheid ontwikkelt of positief wordt
getest, mag deze broer of zus niet meer naar de opvang (zie ook onder 2,
thuisblijfregels).
Als uw kind chronische verkoudheidsklachten, hooikoorts of astma heeft en dit past bij
de gebruikelijke klachten, dan kan uw kind na overleg tussen u en de leidinggevende naar
de opvang. Bij twijfel of als de klachten veranderen moet uw kind thuisblijven tot de
(nieuwe) klachten voorbij zijn of het bekende klachtenpatroon is teruggekeerd.
2. Thuisblijfregels voor kinderen:
In de volgende gevallen moet uw kind thuisblijven:
 Als iemand in het huishouden van uw kind naast milde coronaklachten ook koorts
(38°C of hoger) en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft het kind thuis.
 Als iemand met koorts/benauwdheid in het huishouden van uw kinderen negatief
getest is voor COVID-19 mogen uw kinderen weer naar de opvang.
 Als degene met klachten in het huishouden van uw kinderen getest is voor
COVID-19 en een positieve testuitslag heeft, dan zijn de adviezen van de GGD
over de te nemen maatregelen leidend. Kinderen moeten dan thuis in quarantaine
blijven tot en met 10 dagen na het laatste risicocontact met de besmette
huisgenoot, als er sprake is van strikte zelfisolatie (dat wil zeggen geen
risicocontact tussen de besmette persoon en alle huisgenoten). Als de huisgenoot
positief getest is en strikte zelfisolatie is mogelijk, dan mogen alle overige
huisgenoten (dus ook kinderen) als zij zelf geen klachten hebben zich vanaf de
5e dag na het laatste risicocontact met de besmette huisgenoot laten testen op
COVID-19. Als de testuitslag negatief is, dan hoeft de quarantaineperiode van 10
dagen niet afgemaakt te worden. Het is van belang om ook daarna alert te blijven
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op klachten en om opnieuw te testen als zich toch klachten ontwikkelen. Als
strikte zelfisolatie niet mogelijk is, moeten kinderen in quarantaine blijven tot en
met 10 dagen nadat de huisgenoot met COVID-19 uit isolatie mag.
Als uit bron- en contactonderzoek of de CoronaMelder app is gebleken dat uw
kind in nauw contact (dat wil zeggen minimaal 15 minuten cumulatief (dus alle
minuten bij elkaar opgeteld) in 24 uur binnen 1,5 meter afstand) is geweest met
een besmette persoon, gaat uw kind in quarantaine. Uw kind kan zich laten testen
op COVID-19 vanaf de 5e dag na het laatste risicovolle contact met de besmette
persoon. Ook als uw kind geen klachten heeft. Is de uitslag negatief? Dan hoeft
de quarantaineperiode van 10 dagen niet afgemaakt te worden. Het is van belang
om ook daarna alert te blijven op klachten en om opnieuw te testen als zich toch
klachten ontwikkelen.
Kinderen die terugkeren uit een land of een gebied met een oranje of rood
reisadvies vanwege het coronavirus, geldt het dringende advies om bij thuiskomst
10 dagen in quarantaine te gaan. Vanaf de 5e dag kan getest worden op COVID19. Als de testuitslag negatief is, dan hoeft de quarantaineperiode van 10 dagen
niet afgemaakt te worden. Het is van belang om ook daarna alert te blijven op
klachten en om opnieuw te testen als zich toch klachten ontwikkelen. Dit geldt
ook als het reisadvies tijdens de reis is veranderd naar oranje of rood.
Kinderen mogen pas weer naar de opvang als zij 24 uur geen klachten meer
hebben en naast verkoudheidsklachten verder niet ziek zijn of na een negatieve
test.

3. Testbeleid overheid kinderen:
Ouders van kinderen t/m 12 jaar worden met klem verzocht hun kinderen met klachten
passend bij COVID-19 te laten testen. Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat
de uitslag bekend is. Testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt in ieder geval
dringend geadviseerd als:
 de klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (= loopneus,
neusverkoudheid, niezen en/of keelpijn) maar wanneer er ook als er sprake is van
hoesten, koorts en/of benauwdheid), of anderszins ernstig ziek is,
 het kind corona-gerelateerde klachten heeft na contact met iemand met corona,
 er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek,
 het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.
Zie voor het testbeleid https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen
Maatregelen voor ouders:
1. Organisatie van breng- en haalmomenten.
De breng- en haalmomenten zijn zo georganiseerd dat 1,5 meter afstand gehouden
wordt tussen volwassenen.
U ontvangt hierover deze week locatie specifieke afspraken.
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2. Tijdsduur.
Breng- en haalmomenten zijn kort. Informatie over uw kinderen gaat zoveel mogelijk via
Konnect of telefonisch.
3. Eén ouder.
Kinderen brengen en halen door één volwassene, dus zonder extra volwassenen of
kinderen, die daar geen opvang gebruiken.
4. Ouders niet naar de opvang.
Een ouder mag kinderen niet zelf halen of brengen als er sprake is van coronagerelateerde klachten en/of als diegene wacht op de testuitslag. De ouder moet dan
thuisblijven. Ouders die terugkeren uit een land of een gebied met een oranje of rood
reisadvies vanwege het coronavirus, gaan bij thuiskomst 10 dagen in quarantaine. Dit
geldt ook als het reisadvies tijdens de reis is veranderd naar oranje of rood.
5. Gebruik mondneuskapje door ouders.
Voor alle externen en dus ook voor ouders geldt dat zij een mondneusmasker
dragen wanneer zij de locatie vanaf het buitenhek betreden.

Dit zijn de regels die op 3 februari 2021 zijn opgesteld door het RIVM. Mochten de
regels veranderen dan krijgt u hier zo snel mogelijk bericht over.

