
Beste mama en papa 
 

Vanaf dinsdag 10 maart 2020 kwamen er nieuwe richtlijnen voor de hele bevolking. Die 
gaan verder dan de individuele hygiënische preventiemaatregelen. De federale overheid wil 
zo kwetsbare groepen beschermen en de juiste zorg voor hen garanderen.  Deze 
maatregelen werden op 12 en 18 maart nog verder verscherpt. 
Na de Nationale Veiligheidsraad van 27 maart 2020 werden de maatregelen verlengd tot 
19 april 2020 en mogelijks verder verlengd tot 3 mei 2020. 
 
De maatregelen zijn erop gericht om situaties waarbij veel mensen samenkomen te 
vermijden en contacten tussen mogelijk besmette personen en gezonde personen te 
verminderen.   
  

Volgens virologen kunnen we op deze manier samen de verspreiding van het coronavirus 
indijken.  
 

We roepen alle ouders op om hun kinderen zo veel mogelijk thuis op te vangen. 
 
We vragen u om o.w.v. administratieve regelingen ons via email te verwittigen als uw 
kind thuisblijft tot het einde van de maatregelen: hanne@kinderkribbe-terduinen.be of 
miet@kinderkribbe-terduinen.be Indien wij vrijdag 3 april geen mail ontvangen 
hebben gaan we ervan uit dat uw kind niet naar de kribbe komt zolang de maatregelen 
gelden.  
 
De kinderopvang blijft open, voor kinderen van alle ouders voor wie dit nodig is om te 
kunnen blijven werken in de essentiële sectoren. We denken hierbij uiteraard aan de 
gezondheidssector, het veiligheidspersoneel of de voedingssector. De Vlaamse 
overheid wil zo ook voorkomen dat grootouders die tot de risicogroepen behoren hun 
kleinkinderen opvangen. 
 
De overheid geeft duidelijk aan dat schoolkinderen ook tijdens de paasvakantie terecht 
kunnen in de scholen voor opvang. Dit voor kinderen van ouders voor wie dit nodig is om 
te kunnen blijven werken in de essentiële sectoren.  
 

Als Kinderopvang blijven we de richtlijnen van de overheid nauwgezet opvolgen. We blijven 
waakzaam voor ziektesymptomen en passen de voorgeschreven preventieve maatregelen 
toe:  
  
● Kinderen die ziek zijn, komen niet naar de kinderopvang.   
Als je kind koorts en ziekteverschijnselen heeft, vragen we jullie kind thuis te laten en indien 

jullie kind koorts of ziekteverschijnselen krijgt in de kribbe vragen we om jullie kind zo 
snel mogelijk te komen ophalen.   

 
● We volgen strikt de bestaande hygiënische maatregelen in de Kinderopvang. We 

wassen vooral ook de handen regelmatig en zeker na elk verzorgingscontact met de 
kinderen.  

mailto:miet@kinderkribbe-terduinen.be
https://www.kindengezin.be/kinderopvang/sector-babys-en-peuters/veiligheid-en-gezondheid/hygiene-en-vaccinatie/


  
 
 
Indien u nog vragen heeft, mag u ons steeds contacteren. 
 
 
 
Hanne Hendriks 
Algemeen Coordinator  
VZW Kinderkribbe Ter Duinen 


