
 
Beste ouder(s), verzorger(s), 

 

Op 25 januari jl. heeft het kabinet bekendgemaakt dat kinderen van 0 tot 18 jaar niet 
meer in quarantaine hoeven als zij in contact zijn geweest met een besmet persoon én 
als zij klachten hebben passend bij corona, mits ze een negatieve (zelf) test hebben.  
Ook groepen/klassen gaan niet meer in quarantaine als er meer dan 3 besmettingen zijn. 
Wij zijn blij met de verspoeling van de quarantainemaatregelen. De keerzijde hiervan is 
echter dat de kans op positieve besmettingen onder onze medewerkers aanzienlijk 
groter wordt waardoor het een grote organisatorische puzzel wordt.  
We zijn er trots op dat we tot op de dag van vandaag geen enkele groep noodgedwongen 
hebben hoeven sluiten, maar we kunnen niet uitsluiten dat dit met de versoepelingen 
van de quarantainemaatregelen alsnog gaat gebeuren.  
 
Wij zetten de belangrijkste veranderingen voor u op een rijtje: 

 De nieuwe quarantaineregels gelden voor de dagopvang en BSO vanaf donderdag  
27 januari a.s.  

 Deze nieuwe regels gelden voor een periode van zes weken. Na drie weken volgt 
een evaluatiemoment waarbij het OMT en kabinet kijken naar het effect van de 
nieuwe quarantaineregels.  

 Voor kinderen van 0 t/m 3 jaar blijft het snottebellenbeleid van kracht. Bij milde 
klachten hoeven zij niet te testen en kunnen zij naar de opvang komen. Indien zij 
naast milde klachten ook contact zijn van een positief getest persoon, geldt dat zij 
naar de opvang mogen indien een (zelf)test negatief is.  

 Voor kinderen van 4 t/m 13 jaar geldt dat als zij klachten hebben en/of in nauw 
contact zijn geweest met een positief besmet persoon, zij naar de opvang mogen 
indien de (zelf)test negatief is.  

 Kinderen binnen de kinderopvang en basisschool die in contact zijn geweest met 
iemand die besmet is met het coronavirus, hoeven niet in quarantaine, tenzij zij 
klachten hebben die kunnen wijzen op het coronavirus. Zij doen dan zo snel 
mogelijk een (zelf)test. Indien deze negatief is, mogen zij gebruikmaken van de 
opvang.   

 Kinderen mogen niet naar de opvang gebracht worden door een positief getest 
persoon.  

 Bij drie of meer besmettingen in de groep/klas, hoeft niet meer de gehele 
groep/klas in quarantaine. Alleen kinderen die besmet zijn met het coronavirus 
blijven thuis. 

 Het is belangrijk voor kinderen dat zij zich dagelijks testen door middel van een 
zelftest.  

 Op het moment dat uw kind tijdens de opvang klachten ontwikkelt, zullen de 
pedagogisch medewerkers contact met u opnemen om uw kind op te halen.  



 

 Ongewijzigd blijft dat een positief getest persoon minimaal 7 dagen in isolatie 
gaat.  

 

Kinderen die vanwege quarantaine bij ons afgemeld zijn en geen klachten of een 
negatieve (zelf)test hebben, kunnen vanaf donderdag 27 januari weer gebruikmaken van 
onze dagopvang en BSO. U kunt hiervoor tot uiterlijk 19.00 uur vanavond (26 januari) een 
mail sturen naar: noodopvang@degrabbelton.nl   
Indien wij hierover geen mail ontvangen, gaan we ervan uit dat de afmelding blijft staan.   
 
Om de groepen open te kunnen blijven houden, doen wij een dringend beroep op uw 
medewerking en verantwoordelijkheid. We willen voorkomen dat, door uitval van onze 
pedagogisch medewerkers, het personeelstekort dusdanig oploopt waardoor we alsnog 
groepen of locaties moeten sluiten.  
 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

De directie en de locatiemanagers 

 

mailto:noodopvang@degrabbelton.nl

