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Nr. 2020-06       Raalte, Olst-Wijhe, 27 maart 2020 

 
Beste ouder(s), verzorger(s) en medewerker(s), 
 
Naar aanleiding van de aangescherpte maatregelen zoals deze afgelopen maandag 23 maart zijn 
aangekondigd willen wij u attenderen op de meest belangrijke maatregel voor het primair onderwijs en 
de kinderopvang die is aangescherpt: 
 
Als u kucht, hoest en/of verkouden bent: blijf thuis. Krijgt u daar ook koorts en/of benauwdheid bij, dan 
moet iedereen in het huishouden thuisblijven. Blijf ook thuis als iemand anders in uw huishouden 
verkoudheidsklachten en koorts en/of benauwdheid heeft. Mensen in cruciale beroepen en vitale 
processen, zoals in het primair onderwijs en de kinderopvang, zijn hiervan uitgezonderd; zij blijven thuis 
als zij zelf klachten met koorts hebben (overleg zo nodig met uw werkgever). Wanneer u of uw gezinslid 24 
uur klachtenvrij is, dan kan de gezinsisolatie worden opgeheven. 
 

Dit betekent concreet dat indien een kind zelf geen klachten en koorts heeft, maar een gezinslid wel, het 
kind niet naar de noodopvang kan. In een dergelijk geval is het kind weer welkom zodra het gezinslid, die 
de klachten én koorts had, gedurende 24 uur klachtenvrij is.  
 
Samenvattend betekent dit het volgende voor de noodopvang: 
▪ Kinderen komen alleen naar de noodopvang indien ouders in een cruciaal beroep/vitaal proces 

werkzaam zijn;  
▪ Kinderen met milde gezondheidsklachten mogen niet naar de noodopvang en moeten thuisblijven 

conform de volgende definitie: “Milde gezondheidsklachten zijn: niezen, keelpijn, loopneus, licht 
hoesten, verhoging tot 38 graden”; 

▪ Kinderen blijven thuis indien een gezinslid kucht, hoest, verkouden is in combinatie met koorts en/of 
benauwdheidsklachten tot het moment dat het gezinslid 24 uur klachtenvrij is. Ook indien het kind 
zelf geen klachten en koorts en/of benauwdheidsklachten heeft. 

 
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 vertrouwen erop u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.  
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