
Update omgang met het Corona virus. 

Het kabinet en RIVM hebben een aanscherping van de maatregelen aangekondigd tegen de 
verspreiding van het Coronavirus. Naar aanleiding van het persbericht gisteren sturen wij u dit 
bericht. Onze branche neemt haar verantwoordelijkheid in deze uitzonderlijke situatie. De 
kinderopvang heeft een belangrijke functie binnen onze samenleving en we willen er alles aan doen 
om Dribbel open te laten blijven. We vragen dan ook om alstublieft de richtlijnen van het RIVM te 
volgen. 

Is uw kind neusverkouden, hoestklachten, keelpijn en/of koorts vragen wij om uw kind niet naar de 
opvang te brengen. We vragen aan u om dit tijdig door te geven via de ouderlogin/KOVnet. Ditzelfde 
geldt n.l. voor onze medewerkers. Dit houdt automatisch in dat we plan-technisch een uitdaging 
hebben mochten collega’s uitvallen. Is dit aan de orde zullen we als geheel team bijspringen waar 
nodig. Wat kunnen de gevolgen zijn: 

Een andere groep samenstelling; 
Een andere leidster op de groep; 
Inzetten van stagiaires bij calamiteiten; 
Koppelen/samenvoegen met de andere locatie. 

De leidster-kindratio is en blijft heilig. De GGD heeft aangegeven dit niet door de vingers te zien 
mocht dit overschreden worden. Ondanks druk. We doen er alles aan om open te blijven maar in het 
ergste geval kan het voorkomen dat er een groep moet sluiten door overmacht. We hopen dat dit 
niet nodig zal zijn maar vragen begrip mocht dit aan de orde zijn. U wordt dan op de hoogte gebracht 
via de nieuwsbrief. 

En verder… 

 Overdracht ouder en kind bij brengen en halen. We vragen met klem om de overdracht zo 
kort mogelijk te houden bij eventueel brengen maar ook bij ophalen van uw kind 

 Kinderen zijn op de hoogte gebracht maar i.v.m. hygiëne zal fruit, koek en snoep uitgedeeld 
worden door de leidster en niet door de kinderen zelf gepakt worden 

 Ten tijde van deze maatregelen zullen we geen (nieuwe) extra dagen of ruilingen toezeggen 
 Kantoor personeel zal qua dagen afwisselend op kantoor zitten. Allemaal thuis werken geeft 

administratieve druk voor de leidsters op de groepen (telefoon etc) 
 Er staat handgel in de gang, beter is om de handen te wassen met zeep, deze kunt u vinden 

bij de volwassen toiletten of kindertoiletten, uiteraard mag u ook de handgel gebruiken 
 Er is een speciaal telefoonnummer van het RIVM voor vragen: 0800-2117 

Is er in het gezin sprake van besmetting van het Coronavirus dan heeft u een meldplicht bij de GGD. 
Wij van Dribbel vinden het fijn om hiervan op de hoogte gebracht te worden. U kunt dit telefonisch 
doorgeven: 033-4658963 of mailen naar: info@dribbel.info 

Komt u uit een besmet gebied, vragen wij u om eerst contact op te nemen met uw huisarts en/of 
GGD. Ook hierin horen wij graag het advies wat gegeven wordt. We hopen over twee weken andere 
berichten te horen dan afgelopen donderdag. Mocht er nog informatie komen houden we u 
uiteraard op de hoogte. 

 

Voor nu een fijn en rustig weekend toegewenst. 

Liesbeth en Wout Warmerdam. 


