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Wijhe, 9 september 2020 
 
 
Beste ouder(s) en/of verzorger(s),  
 
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen en ook de kinderopvang draait weer op volle toeren. 
Door de aangepaste overheidsrichtlijnen in verband met Corona mogen kinderen van 0-6 jaar die 
verkouden zijn, onder de bekende voorwaarden, de opvang blijven bezoeken (kijk altijd voor de 
meest actuele beslisboom op onze website). Mede daardoor neemt ook het aantal 
verkoudheidsklachten bij de pedagogisch medewerkers op de groep toe. 
Hetzelfde beeld zien we op de BSO alleen geldt er voor kinderen van 7-12 jaar een andere 
beslisboom die wij moeten volgen. 
 
Protocol bij verkoudheidsklachten 
Bij pedagogisch medewerkers met verkoudheidsklachten wordt het protocol kinderopvang & COVID-
19 gevolgd. Dit protocol is opgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang, de 
Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK, Voor Werkende Ouders en de FNV in 
samenspraak met het ministerie van SZW. 
Dit houdt in dat deze medewerker onmiddellijk van de opvanggroep gaat en getest dient te worden. 
Zij blijft thuis tot de uitslag er is en mag pas weer werken als de uitslag negatief is (dus geen Corona). 
Door de langere doorlooptijd tussen de testaanvraag en de uitslag zijn medewerkers op dit moment 
gemiddeld een week niet inzetbaar. 
Ter vervanging wordt een collega gevraagd extra te werken of zetten we een professionele 
invalkracht in. Dit wordt echter momenteel steeds moeilijker, omdat er veel medewerkers met 
verkoudheidsklachten zijn en het aantal flexibele medewerkers beperkt is. 
 
Wat betekent dit voor uw kind 
Door de inzet van flexibele medewerkers kan uw kind dus verschillende (soms zelfs onbekende) 
gezichten op de groep zien. 
Vooralsnog is het gelukt om de groepen open te houden en de kwalitatieve opvang te bieden die u 
van ons mag verwachten. We weten echter niet wat de toekomst ons nog gaat brengen. 
 
Wat kunt u doen? 
Mede door bovengenoemde situatie verzoeken wij u dringend om, als het mogelijk is, uw kind thuis 
te houden als het verkouden is. Dit om besmettingen en daarmee dus langdurige testtrajecten voor 
onze pedagogisch medewerkers te voorkomen. 
We vertrouwen graag op uw medewerking hierin. We doen het samen! 
 
Met een vriendelijke groet en een hartelijke gezondheidswens, 
 
 
Kindercentrum de Bieënkorf 
Marlies Bulder 
 

 

https://bieenkorf.nl/corona

