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Geachte ouders, 

Sinds het coronavirus in Nederland geconstateerd is, zijn we extra alert en hanteren 
we de voorgeschreven hygiënemaatregelen. Ook passen we ons ziekteprotocol (zie 
website), scherper toe dan gewoonlijk.  

Ons ziekteprotocol schrijft voor, dat een kind door de ouders moet worden 
opgehaald, wanneer het meer dan 38 graden koorts heeft. In het verleden 
probeerden we soms de ouders te ontlasten, door een kind met lichte koorts toch op 
het kinderdagverblijf te houden. Het ging dan, in overleg met de ouders, met een 
paracetamolletje naar bed.  
Sinds enige tijd, doen we dat niet meer. Wanneer een kind er nu ziek uitziet of 
problemen met zijn luchtwegen heeft, meten we de temperatuur extra zorgvuldig. 
Wanneer de temperatuur 38 graden of meer is, dan bellen we de ouders en vragen 
we ze het kind op te halen 
 
Nu het virus ook in Zeeland geconstateerd is, breiden we onze maatregelen, per 
direct, verder uit. Vanaf nu meten we, op een speelse manier, van ieder kind, met 
een oorthermometer, de  temperatuur en noteren we die in onze daglijsten.  
Wanneer de temperatuur 38 graden of hoger is bellen we de ouders en vragen we ze 
het kind op te halen. In de tussentijd laten we het kind niet in contact komen met 
andere kinderen. Hierna reinigen we alles waarmee het kind in contact is geweest. 
Meestal zal er niets bijzonders aan de hand zijn, maar we nemen het zekere voor het 
onzekere. 

Tenslotte vragen we u dringend, om iedere dag de temperatuur van uw kind te 
meten, voordat u het naar het kinderdagverblijf brengt. Breng het kind niet naar het 
kinderdagverblijf, wanneer de lichaamstemperatuur 38 graden of hoger is en liever 
ook niet wanneer het verkouden is of andere (ongebruikelijke) luchtwegklachten 
heeft.  
Hetzelfde geldt natuurlijk voor uzelf! Kom niet naar het kinderdagverblijf wanneer u 
koorts heeft, erg verkouden bent of andere (ongebruikelijke) luchtwegklachten heeft. 

Ook van onze leidsters vragen we, om ook goed op hun eigen gezondheid te letten 
en bij twijfel niet naar het kinderdagverblijf te komen, maar eerst telefonisch te 
overleggen. 

We hopen u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd. Met vragen kunt 
u terecht bij onze vestigingsmanager Stephanie Schout. 

 

Met vriendelijke groet, 

Het Team van Kinderdagverblijf Sneeuwwitje 


