
Beltrum, 10 maart 2020 
 
 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s),  
 
De afgelopen dagen heeft het corona virus zich verder verspreidt over Nederland. We realiseren ons dat dit t ot vragen 
en soms onrust kan leiden. We willen jullie daarom informeren over hoe Belhamels Kinderopvang B.V. met de situatie 
omgaat. 
 
Uitgangspunten Belhamels: 
 

• Bij Belhamels hanteren we voor alle locaties de richtlijnen van het RIVM 
Richtlijnen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu),  
www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus 
 

• Alle communicatie en mediacontacten lopen via onze directeur Walter Hardenberg 06-19919911;  
 
Wanneer moet u de kinderen thuis houden? 
 
Er zijn drie situaties waarin u als ouder(s)/verzorger(s) uw kind(eren) niet naar ons hoort te brengen:  

1. Uw kind is ziek: heeft koorts (meer dan 38 graden) en luchtwegklachten (verschijnselen als hoesten, 
kortademigheid, longontsteking);  

2. Als één van uw huisgenoten het coronavirus heeft. Dit geldt ook voor als het kind zelf geen verschijnselen van 
corona virus heeft. Uit voorzorg wordt er dan thuis gebleven; 

3. U bent in een risicogebied geweest (zie website RIVM voor actuele stand van zaken) en bent door de GGD in 
quarantaine gesteld, ook dan blijf het kind uit voorzorg thuis; 

 
Wat te doen als uw kind in de groep koorts heeft of krijgt (meer dan 38 graden koorts) en (luchtwegklachten heeft 
met verschijnselen als hoesten, kortademigheid, longontsteking,)? 
 

• In dat geval neemt de pedagogisch medewerkster uw kind apart en neemt meteen telefonisch contact op met 
het verzoek om uw kind zo snel mogelijk op te komen halen en te vragen of u contact opneemt met de huisarts;  

 
Wijzigingen in de situatie? 
 
We volgen de ontwikkelingen rondom het coronavirus voortdurend omdat we weten dat de situatie snel kan 
veranderen. Zodra hier aanleiding toe is, zullen wij u, en ook onze medewerksters, opnieuw informeren! 
 
Heb je nog vragen? Neem dan s.v.p. contact op met Walter Hardenberg 06-19919911.  
 
Verder verzoeken wij u vriendelijk om over deze maatregelen m.b.t. het corona virus niet in discussie te treden met 
onze medewerksters. Zij volgen onze richtlijnen en de extra maatregelen. 
 
 
Bijlage: extra maatregelen m.b.t. corona virus brief voor medewerksters 
 
Vriendelijke groeten, 
 
 
Walter Hardenberg 
Belhamels Kinderopvang B.V. 
  

http://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus


Bijlage 1) 
 
Beltrum, 10 maart 2020 
 
 
 
Beste collega’s,  
 
De afgelopen dagen heeft het corona virus zich verder verspreidt over Nederland. We realiseren ons dat dit tot vragen 
en soms onrust kan leiden.  
We willen jullie daarom informeren over hoe Belhamels Kinderopvang B.V. met de situatie omgaat. 
 
Uitgangspunten Belhamels: 
 

• Bij Belhamels hanteren we voor alle locaties de richtlijnen van het RIVM 
Richtlijnen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu),  
www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus 
 

• Alle communicatie en mediacontacten lopen via onze directeur Walter Hardenberg 06-19919911;  
 

• Heb je vragen? Neem dan altijd eerst contact op met je assistent leidinggevende (Mie, Chantal, Maud, Linda); 
 
Belangrijk op de groepen:  

• Zorg voor voldoende handzeep, desinfecterende hand gel, handschoenen, papieren doekjes en tissues op elke 
groep. Mocht de voorraad bijna op zijn, geef dit door aan (Mie voor Belhamel, Jolien voor Juffrouw Bellefleur, 
Maud voor Tante Tuit, Linda voor ’t Koetshuisje). Controleer dit regelmatig! 

• Maak extra schoon op de groepen: denk daarbij aan aanraakplekken zoals; deurklinken, tafels/stoelen, 
spoelknoppen van het toilet en kranen. Noteer dit ook goed op de aftekenlijsten van de schoonmaaklijsten; 

• Zorg voor een goede handhygiëne, veel handen wassen met zeep; 

• Geen handen schudden ook niet bij felicitaties van medewerksters;  

• Leer kinderen op de BSO hoesten en niezen in de ellenboog; 

• Laat geen leveranciers of postbezorgers meer binnen komen op de locatie, alles laten afleveren tot aan de deur; 
 
Wanneer moet ik thuisblijven? 
 
Er zijn drie situaties waarin je als medewerkster niet naar het werk komt:  

4. Je bent ziek: je hebt koorts (meer dan 38 graden) en luchtwegklachten (verschijnselen als hoesten, 
kortademigheid, longontsteking);  

5. Als één van je huisgenoten het coronavirus heeft. Dit geldt ook voor als je zelf geen verschijnselen van corona 
virus hebt. Je blijft dan uit voorzorg thuis; 

6. Je bent in een risicogebied geweest (zie website RIVM voor actuele stand van zaken) en bent door de GGD in 
quarantaine gesteld, ook dan blijf je uit voorzorg thuis; 

 
Neem in al deze gevallen contact op met je huisarts of met de GGD.  
 
Wanneer mogen kinderen niet op het kinderdagverblijf komen? 
 

• Voor kinderen gelden dezelfde drie situaties ook zij moeten thuis blijven als ze ziek zijn (koorts en 
luchtwegklachten)/(een huisgenoot hebben met coronavirus)/(in een risicogebied zijn geweest);  

 
Wat te doen als je kind in de groep koorts heeft of krijgt (meer dan 38 graden koorts) en (luchtwegklachten heeft met 
verschijnselen als hoesten, kortademigheid, longontsteking,)? 
 

• In dat geval neem je het kind apart en neemt meteen telefonisch contact op met de ouders met de vraag om 
het kind zo snel mogelijk op te komen halen en laat ouders zelf contact op nemen met de eigen huisarts;  

• Je informeert zo snel mogelijk je assistent leidinggevende; 

http://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus


 
Wijzigingen in de situatie? 
 
We volgen de ontwikkelingen rondom het coronavirus voortdurend omdat we weten dat de situatie snel kan 
veranderen. Zodra hier aanleiding toe is, zullen wij jullie, en ook ouders, opnieuw informeren! 
 
Adviezen RIVM: Hier vindt je tenslotte de belangrijkste adviezen van het RIVM op dit moment (10 maart 2020):  
Welke maatregelen kunnen we op dit moment in de kinderopvang nemen?  
De belangrijkste hygiëne maatregelen die mensen kunnen nemen om verspreidding van het corona virus te voorkomen, 
zijn heel simpel:  

✓ Was je handen regelmatig met water en zeep 
✓ Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog 
✓ Gebruik papieren doekjes / zakdoekjes 

Deze instructies zijn op alle locaties van Belhamels met de kinderen besproken!  
 
Heb je nog vragen? Neem dan s.v.p. contact op met je assistent leidinggevende.  
 
 
 
 
Vriendelijke groeten, 
 
 
Walter Hardenberg 
Belhamels Kinderopvang B.V. 
 
 
 
 
 
 
 


