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Beste ouder(s), verzorger(s) en medewerker(s), 
 
Vandaag hebben wij contact gehad met de GGD IJsselland met het doel om eenduidig beleid af te spreken 
ten aanzien van wat we communiceren op het moment dat een kind of medewerker van een school of een 
kinderopvanglocatie griepklachten heeft en wat we communiceren op het moment dat een 
Coronabesmetting door de GGD is vastgesteld. 
 
Wat communiceren we indien een Coronabesmetting is vastgesteld? 
Op het moment dat het Corona virus wordt vastgesteld door de GGD dan wordt dit door de GGD 
gecommuniceerd naar de betreffende organisatie(s) waar het kind op is/wordt gevangen / de medewerker 
werkzaam is. Hierin volgen wij, onderwijs en kinderopvang, te allen tijde de adviezen van de GGD ook ten 
aanzien van wat er dan gecommuniceerd dient te worden aan de ouder(s), verzorger(s) en medewerker(s).  
 
Wat communiceren we indien sprake is van griepklachten maar geen Coronavirus is vastgesteld? 
Wij zullen dan niet meer separaat communiceren. In geval van griepklachten, is er een kans aanwezig dat 
degene besmet is met het coronavirus, maar dit hoeft niet. Er is echter geen reden tot testen van de 
persoon die thuis aan het uitzieken is. De maatregelen die in acht genomen moeten worden, ongeacht de 
termijn (kort, een paar dagen of niet) dat iemand in school of op de kinderopvanglocatie is geweest, zijn 
hetzelfde. In deze brief vindt u informatie die dan belangrijk is.  
 
Klachten? 
Hebt u of heeft uw kind klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts? Blijf dan thuis om uit te 
zieken en denk aan hand- en hoesthygiëne, zodat jullie anderen niet aansteken. Mijd sociaal contact en 
houd afstand. Bel pas met de huisarts als de klachten erger worden of als uw kind zodanig kwetsbaar is dat 
u wilt overleggen of extra zorg nodig is.  
 
Kan mijn kind getest worden? 
GGD IJsselland test op verzoek van en in overleg met de huisarts alleen mensen die kwetsbaar zijn, 
bijvoorbeeld ouderen of mensen die ernstig ziek zijn. Kijk op www.ggdijsselland.nl/corona voor meer 
informatie en links naar betrouwbare informatie. 
 
Hebt u nog vragen of wilt u meer informatie?  
Misschien hebt u vragen? Ons advies is de landelijke maatregelen op te volgen en voor informatie te kijken 
op www.ggdijsselland.nl/corona, voor informatie, vragen en antwoorden op 
www.rijksoverheid.nl/coronavirus of te bellen met 0800-1351 (elke dag bereikbaar van 8.00 tot 22.00 uur). 
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Wij hopen u hiermee goed geïnformeerd te hebben.  
Bij vragen kunt u contact opnemen met de eigen organisatie.  
 

Dreamzzz Kinderopvang  085 - 76 00 379 

KDV De Rode Bank 0572 – 36 22 20 

Kindercentrum De Bieenkorf 0570 – 52 41 14 

Kinderopvang KOOS 0572 – 36 01 85 [voor locatiespecifieke vragen kunt u contact opnemen met de 

locatie coördinator tijdens de openingstijden van de locatie] 
Peuterspeelzaal De Smurfen 0529 – 401 053 

‘t Hummeltieshonk 0572 – 36 09 04 of 06 – 24 26 60 10 

  

‘t Schoapie 0572 – 35 47 40 
Stichting de Mare 0572 – 34 72 90 [voor school-specifieke vragen kunt u contact opnemen met de 

directeur van de school tijdens de openingstijden van de school] 

Stichting mijnplein 0572 – 35 26 35 

 
 
Wij wensen u alleen een prettig, rustig en bovenal gezond weekend. 
 
 
Marlies Bulder, 
Hoofd 
Kindercentrum  
de Bieënkorf 

Jurgen Bruggeman &  
Audrey Jansen, 
Directeuren  
KDV de Rode Bank 

Inge Tijdhof,  
Directeur-Bestuurder 
Kinderopvang KOOS 

Mariette ten Hof, 
Peuterspeelzaal 
De Smurfen 

 
 
 

   

Silvia en Martin Nikamp, 
Kinderopvang ‘t Schoapie 

Maarten Bauer & Bart de 
Grunt, College van 
Bestuur 
Stichting mijnplein 

Adrie Bolijn, 
Directeur-Bestuurder 
Stichting de Mare 

Chantal Hartvelt, 
Directeur  
Dreamzzz 
Kinderopvang 

    
Linda Derks, 
Eigenaar  
Peuterspeelzaal  
`t Hummeltieshonk 

   

 


