
Goes, maandag 16 maart 2020 

 

Geachte ouders, 

Met deze email willen wij u op de hoogte brengen van de stand van zaken op 
Kinderdagverblijf Sneeuwwitje rondom het Coronavirus. 

Afgelopen vrijdag lag er voor alle ouders een informatieblad gereed in de mandjes op 
het kinderdagverblijf. Veel ouders zullen dit nog niet onder ogen hebben gehad, 
omdat hun kind die dag geen opvang had. Bijgaand vindt u dit informatieblad alsnog. 

Sinds gisteravond (zondag 15 maart 2020), wil de overheid de kinderopvang 
beperken tot kinderen van ouders in cruciale beroepen. Andere kinderen mogen 
voorlopig niet naar een kinderdagverblijf.  
 
De lijst van cruciale beroepen vindt u op: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-
beroepsgroepen. 

Het kinderdagverblijf blijft op de normale tijden geopend en de leidsters werken, voor 
zover nodig en mogelijk, gewoon volgens hun normale werkroosters. Alle kinderen 
van ouders, die beiden een cruciaal beroep hebben, zijn volgens hun normale 
opvangroosters welkom. 
Ook kinderen, waarvan slechts één van de ouders een cruciaal beroep heeft en deze 
dat niet kan uitoefenen zonder kinderopvang, zijn welkom op de gebruikelijke dagen. 

Wij zijn alleen bereid opvang voor uw kind te verzorgen, wanneer zowel het 
kind als zijn gezinsleden, geen ziekteverschijnselen hebben zoals koorts, 
hoesten, niezen of longklachten. Wij vragen u om dit iedere dag thuis, voor u 
uw kind brengt, goed na te gaan. 

Op het kinderdagverblijf meten wij, op speelse wijze met een oorthermometer, de 
temperatuur van alle kinderen die binnen gebracht zijn. Deze temperatuur noteren 
we in onze dagadministratie. Wanneer de lichaamstemperatuur van uw kind hoger 
dan 38 graden is of wanneer het de genoemde ziekteverschijnselen heeft, bellen we 
u en vragen we u het direct op te halen. 

We vragen alle ouders, die hun kind brengen, naar hun beroep en werkgever. Deze 
gegevens noteren we eveneens in onze dagadministratie. Hiermee willen we 
controlerende instanties zonodig inzicht kunnen geven in onze werkwijze. 
De door de overheid gegeven gepubliceerde lijst van cruciale beroepen is erg 
globaal, zodat er interpretatieverschillen mogelijk zijn. Uit de berichtgeving van de 
overheid blijkt onvoldoende welke verplichtingen en bevoegdheden een 
kinderopvanginstelling heeft ten aanzien ten aanzien van het weigeren van kinderen. 
Voorlopig gaan wij daarom uit van de opgave van ouders van hun beroep en de door 
hen opgegeven noodzaak van kinderopvang om dat beroep te kunnen blijven 
uitoefenen. 



Tenslotte vragen we alle ouders die hun kind (voorlopig) willen brengen, dit 
telefonisch of per email aan ons door te geven via (0113) 23 27 39 of 
goes@kinderopvangzeeland.nl. 

Wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn brengen we u daarvan op de hoogte. Met 
vragen kunt u contact met ons opnemen via bovengenoemd telefoonnummer of 
emailadres. 

 

Met vriendelijke groet, 

Het team van Kinderdagverblijf Sneeuwwitje 

 

 

 


