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NIEUWSBRIEF. 
Nieuwsbrief Kinderwereld / week 5—2021     

  (2-wekelijkse uitgave m.u.v. schoolvakanties) 

CORONA.. 
Gelukkig mogen de kinderen van 0-4 jaar allemaal weer komen! De BSO is alleen open voor  
noodopvang, maar de kinderen van 4-12 jaar mogen gelukkig wel weer naar school.  
 
Door de Brancheorganisaties is in samenwerking met SZW een nieuw Protocol Kinderopvang met 
richtlijnen opgesteld. Eén van de algemene maatregelen voor kinderen die door het RIVM is  
aangescherpt, is het bron- en contactonderzoek en het quarantainebeleid.  
 
Dit betekent concreet dat als een kind een nauw contact is van een positief getest persoon (dat wil  
zeggen dat het kind minimaal 15 minuten binnen 1,5 meter afstand van de besmette persoon is  
geweest) het kind in thuisquarantaine gaat. 
 
In de kinderopvang kan dat betekenen dat als één medewerker of kind positief getest wordt, al snel alle 
kinderen van de groep of eventueel van meerdere groepen in thuisquarantaine moeten. Om zoveel  
mogelijk te voorkomen dat grote groepen kinderen in quarantaine moeten bij één positief geval op de 
locatie, hebben we een aantal maatregelen genomen die aansluiten op het Protocol Kinderopvang. 
Kinderen hoeven geen afstand van elkaar te houden, maar door het contact tussen kinderen van  
verschillende groepen in te perken wordt voorkomen dat kinderen van meerdere groepen in  
thuisquarantaine moeten bij één positief geval op de locatie. We laten de deuren tussen de  
verschillende groepen gesloten, we spelen niet samen buiten, pedagogisch medewerkers werken  
zoveel mogelijk op dezelfde groep, enz. 

THUISBLIJF REGELS. 
De Handreiking bij neusverkouden kinderen van het RIVM zit momenteel in een herzieningsprocedure. 
Tot die tijd gelden onderstaande regels: 
 
Kinderen mogen met verkoudheidsklachten (loopneus, neusverkoudheid, niezen en/of keelpijn) of  
bekende hooikoortsklachten naar de kinderopvang, behalve:  
• als het kind andere klachten heeft die passen bij COVID-19 zoals: koorts (38 graden Celsius en  
 hoger), benauwdheid, meer dan incidenteel hoesten, plotseling verlies van reuk en/of smaak;  
• als zij een huisgenoot zijn van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie;  
• als er iemand in het huishouden van het kind is die naast (milde) corona klachten ook koorts (38 

graden en hoger) en/of benauwdheid heeft en er is nog geen negatieve testuitslag. 
• Als een broer of zus in quarantaine moet omdat uit bron- en contactonderzoek is gebleken dat 

een kind in nauw contact (dat wil zeggen minimaal 15 minuten cumulatief (dus alle minuten bij 
elkaar opgeteld) in 24 uur binnen 1,5 meter afstand) is geweest, mag het kind wel gewoon naar de 
opvang. Voorwaarde is wel dat zij niet zijn blootgesteld aan de positief geteste persoon. Als de 
broer of zus vervolgens klachten van koorts of benauwdheid ontwikkelt of positief wordt getest, 
mag deze broer of zus niet meer naar de opvang (zie ook onder 2, thuisblijfregels).  

 
Het blijft ongrijpbaar, samen ons best doen is het enige dat we kunnen doen. Wij gaan er weer voor! 
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PIRAMIDE. 
Het huidige thema is “Wonen”. 
Alles omtrent wonen wordt  

behandeld en kinderen mogen 

foto’s meenemen van hun  

eigen huis. Ze kunnen andere 

kinderen bijvoorbeeld hun  

eigen slaapkamer laten zien. 

UK&PUK. 
In de gemeentes Emmen en  
Hardenberg beginnen we volgende 

week met het thema Welkom Puk.  

Centraal in “Welkom Puk!” staan de 

kinderen uit de groep, de inrichting 

van de groep en de activiteiten die 

dagelijks terug keren.  

WISSELENDE WEKEN OPVANG . 
Voor de ouders die een wisselend rooster hebben is het van belang 

om hun opvangkalender te controleren. Veel even/oneven roosters 

staan verkeerd om aangezien er twee oneven weken achter elkaar 

zijn geweest (week 53/week 1). 

Is dit bij u het geval, stuur dan een mail naar in-

fo@kinderwereld.info met het juiste schema zodat wij dit kunnen 

aanpassen. 

CORONAMELDER-APP. 

Heb jij de CoronaMelder-app al?  
Voorkom dat je onbewust een ander besmet. 

Het coronavirus is er nog altijd. Daarom blijft het belangrijk om alert te 

blijven. Al meer dan 4,5 miljoen Nederlanders hebben de  

CoronaMelder-app al gedownload. Met de app kan je voorkomen dat je 

onbewust een ander besmet. Heb jij ‘m al?  

Elke download helpt om de verspreiding van corona te voorkomen. In de 

App Store en de Google Play Store staat CoronaMelder voor je klaar. De 

app zet je in een minuut op je mobiel. Het downloaden van de app is  

altijd vrijwillig.                           

GESLOTEN. 

5 april 2021 

Tweede Paasdag 

27 april 2021 

Koningsdag 

13 mei 2021 

Hemelvaart 

24 mei 2021 

Tweede Pinksterdag 

YOUTUBE. 
Binnenkort kunt u Kinderwereld 
volgen op YouTube. Door middel 
van filmpjes laten we jullie een 
kijkje nemen in de keuken van 
Kinderwereld. Zodra er meer  
bekend is hoort u dit! 

THUISACTIVITEITEN . 
Omdat de kinderen van 0-4 jaar weer naar de kinderopvang en 

Peuterspeelzaal gaan sturen we voor deze kinderen geen wekelijkse 

thuisactiviteiten meer. 

 

Voor de BSO blijven we dit nog wel doen! De kinderen van 4—12 jaar 

mogen weer naar school, maar voor de BSO geldt nog steeds  

noodopvang.  

 

U kunt elke week een mail verwachten met een leuk idee bedacht door 

onze eigen BSO medewerkers. Geeft u dit door aan uw BSO kind(eren)? 
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