
 

         Woerden, 8 oktober 2020 

 

 

Beste ouder(s), verzorger(s),  

 

Middels deze brief willen wij u extra informeren over de maatregelen binnen De Scheve Schuit. Wij 

ervaren de laatste periode dat er veel onduidelijkheid heerst over:  

• Wanneer mogen kinderen wel of niet naar de opvang?  

• Wanneer moeten kinderen opgehaald worden?  

• Kinderen met koorts. 

• Het dragen van mondkapjes.   

Wij hebben contact gezocht met de GGD om de meest voorkomende vragen te bespreken en 

onduidelijkheden weg te nemen. Wij houden de richtlijnen van de GGD, RIVM en de beslisboom aan. 

De beslisboom is te vinden op onze website. Klik hier of onderaan deze brief.  

Wanneer mogen kinderen wel of niet naar de opvang?  

• Wanneer een ouder in afwachting is voor een test en/ of uitslag kan deze ouder de kinderen 

niet zelf naar de opvang brengen. Dit is weer mogelijk na het ontvangen van de uitslag met 

een negatief beeld. 

• Als Iemand in het gezin of huishouden koorts en/ of benauwdheidsklachten heeft, blijft het 

hele gezin thuis. Kinderen mogen niet naar de opvang. 

• Als iemand in het gezin of huishouden positief getest is, blijft het hele gezin thuis. Na 

quarantaine en 24 uur zonder gezondheidsklachten mogen kinderen weer naar de opvang. 

• Uw kind heeft koorts vanaf 37.9 graden.  

Kinderen met koorts. 

Kinderen mogen niet naar de opvang als zij koorts hebben vanaf 37.9 graden. Kinderen mogen weer 

naar de opvang als zij 24 uur vrij van koorts en benauwdheidsklachten zijn. Dit heeft ook betrekking 

op kinderen die kortstondig koorts hebben.  

Wanneer uw kind koorts heeft moet het hele gezin thuis blijven, dus ook ouders, broertjes en/ of 

zusjes. 

Wanneer moeten kinderen opgehaald worden? 

Als een medewerker belt om uw kindje op te halen met koorts en/of benauwdheidsklachten of 

(gewoon) ziek is: Wilt u dan zo vriendelijk zijn zo spoedig mogelijk onze kant op te komen en uw 

kind(eren) op te halen. Wij schatten in dat een ouder binnen het uur bij ons kan zijn. 

Het dragen van mondkapjes. 

Wij hebben in onze laatste brief gecommuniceerd om bij het wegbrengen en ophalen van de 

kinderen een mondkapje te gebruiken. Hier hebben de meeste ouders zich uitstekend aan gehouden. 

Dank je wel hiervoor. Klik hier voor de brief. 

https://kdvdescheveschuit.nl/wp-content/uploads/2018/02/Beslisboom-verkouden-kind-0-jaar-t_m-groep-8-BOinK_AJN_RIVM_-220920.pdf.pdf
https://kdvdescheveschuit.nl/wp-content/uploads/2018/02/UPDATE-ouders-29-september-2020.pdf


 

 

 

 

Helaas gebeurt dit nog niet altijd. Wij willen ouders die geen mondkapje dragen alsnog verzoeken 

deze te dragen. 

Wij hebben voor de beginfase mondkapjes beschikbaar gesteld om een ieder te laten wennen aan de 

situatie. Wij willen u vragen om de mondkapjes zelf mee te nemen.  

Ophalen en brengen. 

Zoals te lezen is in onze vorige brief worden de kinderen in de hal ontvangen. Klik hier voor de brief. 

Vanuit ouders en personeel is aangegeven dat sommige ouders toch naar binnen gaan als er al een 

ouder binnen is. Door met 1 ouder tegelijk binnen te zijn proberen wij onderling contact zo beperkt 

mogelijk te houden. Wij willen u vragen even buiten te wachten totdat de andere ouder klaar is.  

We begrijpen heel goed dat de maatregelen het er allemaal niet makkelijker op maakt, maar ze zijn 

op dit moment helaas noodzakelijk. 

Al de communicatie over COVID 19 is ook terug te vinden op onze website. Klik hier. 

Bij voorbaat dank voor uw begrip. Wanneer er vragen zijn horen wij ze graag. 

Met vriendelijke groet, 

Robert en Angelique Schoenmakers. 

0348-754044 

kantoor@kdvdescheveschuit.nl 

robert.schoenmakers@kdvdescheveschuit.nl 

angelique.schoenmakers@kdvdescheveschuit.nl 

Website: www.kdvdescheveschuit.nl 
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