Datum: 16-03-2020
Bericht voor alle ouders in vitale sectoren
Beste ouders,
Vandaag hebben wij met onderwijs en gemeente overleg gehad om te kijken hoe we de opvang voor
kinderen waarvan ouders in een vitale sector werken verder kunnen vormgeven.
De lijst met deze cruciale beroepsgroepen vind je
hier: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen
Locaties samenvoegen
We hebben besloten om vanaf dinsdag de krachten te bundelen. Dit betekent dat wij opvang aan
gaan bieden op een beperkt aantal locaties. Hierdoor kunnen we kinderen meer
speelplezier bieden en onze medewerkers beter inzetten.
Vanaf dinsdag 16 maart is je kind/ zijn je kinderen van harte welkom tussen 07.30 en 18.30 uur op:
Locatie Waluwe Kids
Prins Clausstraat 2C
5301RT Zaltbommel
De ingang van ons dagverblijf vindt u aan de Prins Bernardweg, rechts naast de ingang van de Aldi.
Opvang bij gezondheidsklachten
Wij mogen geen kinderen opvangen als zij verkoudheidsklachten hebben zoals neusverkoudheid,
loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38,0 graden Celsius of koorts. Kinderen met
verhoging of verkoudheidsklachten moeten thuis blijven. Zij moeten dan ook sociale contacten
beperken. Een dag nadat de klachten voorbij zijn, zijn zij niet meer besmettelijk. Deze richtlijn
hanteren wij ook voor ouders die hun kind(eren) komen brengen en halen.
Duur
Deze maatregelen gelden vooralsnog tot en met 6 april 2020.
Wil je hiervan gebruik maken?
Wil je voor morgen opvang aanvragen kun je je kind(eren) aanmelden via de volgende link:
https://forms.gle/oBqv27CgKLcLpcbL6
Indien je voor de opvolgende dag gebruik wil maken van opvang dan mag je uiterlijk om 13:00 uur
een mail sturen naar relatiebeheer@kanteel.nl.
In deze mail geef je aan welk beroep jij en je partner uitoefenen, voor welke kinderen je opvang
nodig hebt en op welke dagen. Uiteraard ontvangt u een bevestiging van plaatsing.
Daarna nemen we contact op om dit verder met je af te stemmen.
Om uw kind(eren) zo goed mogelijk op te kunnen vangen en hun een ontspannen tijd te bezorgen op
kindcentrum Waluwekids willen wij u vragen om het kindgegevensformulier in de bijlage in te vullen
en bijzonderheden hierop goed te vermelden.
We hopen je hiermee te kunnen helpen in deze bijzondere situatie.
Met vriendelijke groet,
Ghislaine Fonteijn
Directeur-bestuurder
Kanteel Kinderopvang

