
         
 
 
 
 
 
 
Best, 1 april 2020  
 
Betreft: coronavirus (COVID-19)  
 
 
Beste ouders / verzorgers,  
 
Hierbij brengen wij u op de hoogte van het feit dat de maatregelen zijn verlengd en de 
kinderopvang t/m 28 april in principe gesloten blijft.  
 
Dit geldt niet voor de kinderen waarvan 1 van de ouders een vitaal/cruciaal beroep heeft. 
 
Als 1 van beide ouders een vitaal beroep heeft waardoor u niet thuis kan werken mag uw 
kind nog steeds naar de opvang komen.  
Natuurlijk alleen als er geen klachten zijn zoals koorts, hoesten, niezen of verkoudheid. 
 
Hierbij verzoeken wij ouders om via mail (info@kinderopvanglittlepeople.nl) hun kind(eren) 
aan te melden als wij de opvang in deze zware periode voor hen mogen verzorgen. 
 
Wij volgen – zoals altijd wanneer het gaat om veiligheidsvraagstukken – de adviezen van de 
autoriteiten op het desbetreffende gebied.  
In dit geval is dat het RIVM. Op de website van het RIVM vind je een overzicht met de meest 
actuele vragen en antwoorden over het coronavirus.  
 
Volgens de landelijke richtlijn van de RIVM is het thuishouden of weren van de kinderopvang 
niet nodig als kinderen (van ouders met een vitaal beroep) geen klachten hebben.  
Wanneer uw kind 1 van deze klachten heeft, laat uw kind niet naar de dagopvang komen.  
 
Hier zijn wij heel strikt in. 
 
Mochten wij jullie op wat voor manier dan ook kunnen steunen, adviseren of helpen, dan 
horen we het graag van jullie. 
 
Wij missen de kinderen enorm en houden ons positief bezig om leuke dingen voor te 
bereiden voor als we ons werk weer volledig kunnen hervatten. 
 
Met vriendelijke groet,  
Debbie Beunis 
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Hoe voorkomen we met z’n allen besmetting en verspreiding?  
 
Enkele tips:  
• Was uw handen regelmatig met zeep. Op de site van het RIVM staat een duidelijke uitleg   
wat onder ‘goed handen wassen’ wordt verstaan.  
• Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.  
• Hou minimaal twee meter afstand van mensen die hoesten.  
• Gebruik papieren zakdoekjes.  
• Maak plekken waar ziekteverwekkers vaker aanwezig zijn en sneller worden verspreid, 
regelmatig schoon. Dit geldt zowel voor de opvanglocaties als de kantoorlocaties. 
Voorbeelden zijn de wc en dingen die mensen vaak aanraken; denk aan deurklinken, 
lichtknoppen, trapleuningen en kranen. Maar ook de telefoons, computers en 
vergaderruimten; zeker wanneer er flexplekken zijn.  
 
 


