
 
 

 

Maatregelen Corona-virus bij kinderopvang Vrolijk 
 
Vanaf maandag 16 maart t/m maandag 6 april zijn onze locaties op last van de overheid gesloten. 
Er is wel noodopvang voor kinderen van  ouders in cruciale beroepen. 
 

Werk je in een cruciale sector en heb je noodopvang nodig?  
Ook als je geen contract bij Vrolijk hebt kijken we graag naar de mogelijkheden om jouw kind opvang 
te bieden. Neem contact op via de mail: info@kinderopvangvrolijk.nl of bel: 0594-699835  
 
We werken in goed overleg samen met de basisscholen en de gemeente om opvang te realiseren 
voor schoolgaande kinderen. Tijdens de bso bieden we mogelijkheden en begeleiding om met 
schoolwerk bezig te gaan. 

De richtlijnen van het RIVM blijven ook bij noodopvang van kracht.  

• Als er klachten zijn bij je kind zoals omschreven door het RIVM, namelijk verkoudheid, hoesten óf 
koorts dan moet hij/zij thuis blijven tot 24 uur nadat de klachten zijn verdwenen. 

• Als je kind tijdens de opvang klachten krijgt zullen we je bellen en vragen je kind op te halen. 
• Let op: we moeten de richtlijnen opvolgen van het RIVM. Dus als je je kind komt brengen met 

genoemde klachten zijn we genoodzaakt om je kind weer naar huis te laten gaan. 
• Wij zijn geen medici en kunnen dus geen onderscheid maken naar typen luchtwegaandoeningen. 

Ook al heeft je kind al langer of vaker last van verkoudheidsklachten dan kunnen wij helaas geen 
opvang bieden aan je kind. 

• Heb je hier vragen over dan kun je contact opnemen met de GGD of het RIVM. 

Wat betekent dat voor jou als ouder? 

• Als je zelf klachten hebt die binnen de omschrijving van het RIVM vallen dan moeten we 
je verzoeken je kind door iemand anders te laten brengen en/of ophalen 

• Dat geldt vanzelfsprekend ook voor andere mensen die je kind doorgaans komen ophalen, zoals opa 
en oma. 

Als je twijfelt of jij of je kind onder deze maatregel valt (bijvoorbeeld bij chronische klachten) dan 
verzoeken we het RIVM te bellen om advies te vragen: 0800 – 1351. Alleen zij kunnen eventuele 
uitzonderingen vaststellen; wij zijn niet deskundig op dit terrein en kunnen niet anders dan het 
advies opvolgen dat wij gekregen hebben.Voor overige vragen kun je ook altijd contact opnemen 
met de GGD 

We realiseren ons dat dit een enorme impact heeft op iedereen, onze medewerkers blijven ook nu al 
het mogelijke doen en we hopen dat we heel snel weer alle kinderen kunnen ontvangen op onze 
locaties! We denken om elkaar!!  
 

Hartelijke groet, Margreet Meirink & Martine de Groot 
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