
Beste mama en papa  
 

Vanaf 4 mei 2020 gaan heel wat bedrijven opnieuw open. Op 11 mei 2020 volgen de winkels en op 18 mei 2020 gaan 
de scholen ook geleidelijk weer open.  
  

Ouders die vanaf 4 mei 2020 opnieuw buitenshuis aan het werk gaan, kunnen terug een beroep doen op de 
kinderopvang. Dit betekent dat er opnieuw meer kinderen naar de opvang zullen komen.  
  

We zetten graag op een rij welke kinderen vanaf 4 mei 2020 welkom zijn in de kinderopvang, volgens de richtlijnen 
van Kind en Gezin. Dat zijn:  
- Kinderen van ouders die buitenshuis gaan werken, niet enkel in cruciale beroepen en essentiële sectoren. Eén 

ouder die buitenshuis werkt is voldoende 
- Kinderen die opgroeien in een maatschappelijk kwetsbaar gezin of in een gezin met veel spanningen, waar er 

sprake is van onveiligheid en geweld in een moeilijke thuissituatie. Ook werkende alleenstaande ouders horen 
hier onder 

- Kinderen voor wie er geen enkele ander opvang mogelijk is 
- Kinderen van ouders die beiden van thuis uit werken zullen pas vanaf 18 mei 2020 terug naar de opvang 

kunnen 
 

Deze maatregel is nodig om:  
- De druk op de kinderopvang werkbaar te houden 
- De terugkeer voor de kinderen zelf zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. Jonge kinderen moeten terug 

wennen aan de opvang en kunnen misschien moeite ondervinden bij de herstart  
- De kinderopvang zo veilig mogelijk te laten verlopen 

 

Zolang de coronamaatregelen gelden moeten ouders die hun kinderen verplicht of vrijwillig thuishouden niet 
betalen voor de afwezigheidsdagen. Ouders verliezen ook geen respijtdagen. De opvang wordt hiervoor vergoed 
door de overheid.   
 

Omdat er vanaf 4 mei 2020 opnieuw meer kinderen naar de opvang mogen komen, willen we extra aandacht 
besteden aan de veiligheid én het terug wennen aan de opvang van alle kinderen. 
Daarom willen we de startmomenten van de kinderen spreiden. 
 

Concreet:  
Jullie ontvangen een invuldocument met enkele vragen rond de nood aan opvang.  

Link: https://forms.gle/m3XSb6KNVQXcGQSK6 

- Jullie kunnen dit formulier invullen tot en met zondag 3 mei 2020. 
Bij het formulier vragen we enkel de dagen aan te duiden die nodig zijn rekening houdend met het huidige 
opvangplan. Op de dagen dat je kindje niet komt, worden er geen respijtdagen ingezet.  

- Na het bundelen van de aanvragen, bekijken we de opstart van jouw kindje en brengen we je zo snel 
mogelijk op de hoogte. 

Een geleidelijke en veilige aanpak is nodig, de opvang maakt hiervoor een planning op.  
Je zal mogelijk nog niet vanaf de eerste dag kunnen starten. 
 

We willen er nog op wijzen dat de geldende maatregelen rond hygiëne blijven behouden.  
Bijkomend vragen we aan ouders om tijdens de breng – en haalmomenten: 

- Een mond- en neusbedekking te dragen (sjaal of bandana mag ook) 
- Handen te ontsmetten bij het binnenkomen van de kribbe  
- Een veilige afstand te bewaren met andere ouders en de medewerkers van de opvang  
- Het breng – en haalmoment zo kort mogelijk te houden 
- Slechts met 1 en liefst steeds dezelfde persoon te komen voor de breng- en haalmomenten.  
 

We vragen met aandrang om zieke kinderen thuis te houden, zij horen niet thuis in de opvang.  
Indien uw kindje ziek wordt, moet het onmiddellijk opgehaald worden door de ouders. 
 

Als de Nationale Veiligheidsraad bepaalde maatregelen opnieuw zou verstrengen, dan kunnen de richtlijnen van 
Kind en Gezin aangepast worden. 
 

https://forms.gle/m3XSb6KNVQXcGQSK6


Zoals voor iedereen zijn dit ook voor ons als kinderopvang bizarre tijden.  
Met jullie medewerking en jullie begrip willen we samen met alle medewerkers het heropstarten van de opvang op 
een veilig en warme manier laten verlopen.    
 
Bij vragen kunnen jullie ons steeds contacteren 
 
Vriendelijke groeten 
 
Hanne Hendriks 
Algemeen coördinator VZW Kinderkribbe Ter Duinen  


